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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  )١(تأمالت في سورة الحشر 

  ."الحشر هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم ألول ":قوله تعالى

  خالد بن عثمان السبت/ للشيخ

  

}ِكيمالْح ِزيزالْع وهِض وا ِفي اَألرماِت ووما ِفي السِللَِّه م حبالَِّذي َأخْ * س وِل هَأه وا ِمنكَفَر الَِّذين جر
 اللَّه ِمن  اللَِّه فََأتَاهمَأوِل الْحشِْر ما ظَنَنْتُم َأن يخْرجوا وظَنُّوا َأنَّهم ماِنعتُهم حصونُهم ِمنالِْكتَاِب ِمن ِدياِرِهم ِل

قَذَفَ ِفي قُلُوِبِهموا وتَِسبحي ثُ لَميحعا ُأوِلي  الروا يتَِبرفَاع ْؤِمِنينِدي الْمَأيو ِديِهمِبَأي موتَهيب ونخِْربي ب
ذَِلك ِبَأنَّهم *   الْجالء لَعذَّبهم ِفي الدنْيا ولَهم ِفي اآلِخرِة عذَاب النَّاِرولَوال َأن كَتَب اللَّه علَيِهم * اَألبصاِر
  .]٤-١:الحشرسورة [ } اللَّه فَِإن اللَّه شَِديد الِْعقَاِبلَّه ورسولَه ومن يشَاقِّشَاقُّوا ال

  .والصالة والسالم على رسول اهللا ،الحمد هللا

  :أما بعد

شر فيها، ولها اسم آخر غير مشهور، كما جاء عن ابن فهذه السورة عرفت واشتهرت بسورة الحشر لذكر الح
وهي من السور النازلة حيث سماها بسورة بني النضير،  ،)١( في الصحيح-ماعالى عنهرضي اهللا ت-عباس 

  . وقبل النصر، المدينة بعد البينةفي

الرابعة للهجرة، وذلك بحسب ما قيل في تاريخ هذه الغزوة كان نزولها في السنة : قال بعض أهل العلمو
 أن: -رحمه اهللا-ها، وجاء عن عروة بن الزبير ، فهي نازلة بعدالنضير؛ ألنها نزلت تتحدث عنهابني غزوة 

من السنة الثانية للهجرة، بعد ستة أشهر من غزوة بدر، وغزوة بدر كانت في رمضان وقعة النضير كانت 
إذا حسبت شوال وذا القعدة وذا الحجة ومحرم : يعنيفمعنى ذلك أنها كانت في أوائل السنة الثالثة من الهجرة، 

  . بستة أشهر، بعد غزوة بدرولاأل وصفر فهي في ربيع

كانت في السنة الثالثة من الهجرة، لما هزم حد ُأ ةوقعفحد وبئر معونة، بعد ُأأنها كانت : وجاء عن ابن إسحاق
ا، فعادوا لغزو المسلمين بعد عام، فجاءوا في شهر المشركون في وقعة بدر في رمضان أرادوا أن ينتقمو

من السنة الثالثة للهجرة، : في اليوم الخامس من شهر شوال، يعني حديرهم من مكة إلى ُأسشوال، وكان م
 ذا القعدة :، فإذا حسبناحد في شوالُأ: حد بأربعة أشهر، يعني بعد ُأ،صفرحد في بعد ُأبئر معونة وكانت وقعة 

وعليه الرابعة للهجرة، فهذه بئر معونة فهي في أوائل السنة وذا الحجة ومحرم وصفر، هذا هو الشهر الرابع، 
 ال أنها في السنة الرابعة للهجرة، وهذا هو المشهورفإذا كانت وقعة النضير بعدها فمعنى ذلك أنها في السنة 

  .في السنة الرابعةالثالثة وإنما هي 

                                     

، ومسلم، كتاب التفسير، باب في سورة براءة )٤٦٠٠(رواه البخاري، كتاب التفسير، باب تفسير سورة الحشر، برقم  -١
 ).٣٠٣١(واألنفال والحشر، برقم 



 ٢

ثم خرجوا إلى حمراء األسد، ثم بعد ، والقتل والجراح، حصل للمسلمين من المصيبة والهزيمة في وقعة أحدو
لم تندمل جراح : متقاربة جداً، يعنيوبئر معونة في أوقات أمور مؤلمة، وقعة الرجيع وقع ما وقع من ذلك 

تقع بعدها وذلك في بئر معونة، وكذلك في وقعة الرجيعحد وإذا بالمصيبة الثانية في وقعة ُأ المسلمين بعد.  

نزول أو الفي سبب لم  إذا بهؤالء اليهود يغدرون، على خالف بين أهل الع-بعد وقعة بئر معونة-ثم بعد ذلك 
لكن هذه الروايات يذكرها أهل السير وإن كانت في في سبب هذه الوقعة، وبناء عليه يكون سبب النزول، 

مقاييس هذا هو سبب النزول نحتاط ونجري على ذلك : فحينما نقولثين قد ال يصح منها شيء، موازين المحد
ثينومعايير المحد.   

حصل ما حصل من قتل بعد أن  و،بئر معونةهو أنه بعد وقعة : الوقعةفمن أشهر ما يذكر في سبب هذه 
ن أن هؤالء قتل لرجلين من الكالبيين، ظُمن القراء، ووقع بعد ذلك  -صلى اهللا عليه وسلم-أصحاب النبي 

   لنبي بذلك وكان بينهم وبين ا-صلى اهللا عليه وسلم-ئك الذين غدروا بالقراء فقتلوا، فلما علم النبي من أوال

صلى اهللا - أن يتحمل فدية هؤالء، وكان -صلى اهللا عليه وسلم- عهد، فأراد النبي -صلى اهللا عليه وسلم-
 سالمهم، ،وال يكونوا عليه ،قد عاهد اليهود بطوائفهم أال يكونوا معه حينما هاجر إلى المدينة -عليه وسلم

في هذه الدية وأقبل  يطلب منهم المشاركة -مصلى اهللا عليه وسل-، فلما جاء النبي فوقع منهم نقض لهذا العهد
ويعجبهم أن يغشى مجالسهم، ورحبوا به وأخبروه أنه يسرهم عليهم أظهروا الفرح والسرور واالستبشار، 

صلى -أو جدار فتآمروا على قتله بإلقاء حجر على رأسه  تحت حجرة -صلى اهللا عليه وسلم-فجلس النبي 
ولم يشعر به من  إلى المدينة -صلى اهللا عليه وسلم-فانطلق النبي بره، ، فجاءه الوحي فأخ-اهللا عليه وسلم

ِحصهذا ملخص ،الجيش -صلى اهللا عليه وسلم-، ثم جهز لهم النبي -مرضي اهللا تعالى عنه-ه من أصحابه ب 
  .لرواية طويلة في هذا المعنى

هذا هو :  يوم بدر، قالت اليهودفي لما ظهر -صلى اهللا عليه وسلم-النبي أن : وهووبعضهم يذكر سبباً آخر 
 ارتابوا ونكثوا، فخرج كعب بن األشرفالمسلمون في يوم أحد في التوراة بالنصر، فلما انهزم النبي المنعوت 

نحن : أنه لما سألهم المشركون:  وحالفوا أبا سفيان عند الكعبة، ويروى في ذلك،في أربعين راكباً إلى مكة
َألَم تَر {: -عز وجل-أهدى من محمد، وسجدوا آللهة المشركين، فأنزل اهللا بل أنتم : أهدى أم محمد؟ قالوا

ن الَِّذين ِإلَى الَِّذين ُأوتُواْ نَِصيبا من الِْكتَاِب يْؤِمنُون ِبالِْجبِت والطَّاغُوِت ويقُولُون ِللَِّذين كَفَرواْ هُؤالء َأهدى ِم
 َأم لَهم نَِصيب من الْملِْك فَِإذًا الَّ*  لّه فَلَن تَِجد لَه نَِصيراالَِّذين لَعنَهم اللّه ومن يلْعِن الُأولَِئك *  آمنُواْ سِبيالً

هذا ، فاآليات ]٥٤- ٥١:سورة النساء[ }...ا آتَاهم اللّه ِمن فَضِلِهَأم يحسدون النَّاس علَى م*  يْؤتُون النَّاس نَِقيرا
  .ال تخلو من ضعفذكر في سبب النزول وإن كانت الرواية 

حد، فأمر النبي ُأبوا المشركين وطمعوا باستئصال المسلمين لما هزم المسلمون في يوم ألّأن هؤالء : فالشاهد
، وكان أخاً لكعب بن األشرف من -رضي اهللا عنه-األنصاري  محمد بن مسلمة -صلى اهللا عليه وسلم-

 بالكتائب، فأمرهم بالخروج من -صلى اهللا عليه وسلم-النبي حهم  في القصة المعروفة، ثم صب فقتلهالرضاعة
 وضاقوا  عشرة أيام ليتجهزوا للخروج، فتحرك المنافقون-صلى اهللا عليه وسلم-فاستمهلوا النبي المدينة، 

ولئن خرجتم م فنحن معكم،  فإن قاتلوك،ال تخرجوا: وقال أرسل إليهم عبد اهللا بن أبيوذرعاً بهذا القرار، 



 ٣

 العداوة اولكنهاليهود؟ ولماذا يتحركون من أجلهم؟ ولماذا يضيقون ذرعاً؟ لنخرجن معكم، وما شأنهم بهؤالء 
صلى اهللا عليه -وحاصرهم النبي  ، ووضعوا المتاريس، وتهيئوا للقتال، فحصنوا األزقة،، فصدقوهلإلسالم

صلى - أكثر من هذا، حتى طلبوا الصلح، فأبى النبي : وقيل،كأقل من ذل : وقيل، إحدى وعشرين ليلة-وسلم
هم على بعير واحد، يحملون ما شاءوا من متاع بيوتثالثة  إال الجالء على أن يحمل كلُّ -اهللا عليه وسلم

ابن أبي الحقيق  أهل بيتين منهم ، إالوأريحاأذرعات الشام أطراف أو  ،فخرجوا إلى الشام وأريحامتاعهم، 
 هذا ذكر أيضاً في سبب هذه ،منهم ليست كثيرة بالحيرة بن أخطب، فقد لحقوا بخيبر، ولحقت طائفة وآل حيي

  .الغزوة

أن يخرج إليهم في  -صلى اهللا عليه وسلم-اليهود طلبوا من النبي فيها هو أن إن السبب : وبعضهم يقول
تصف الطريق من أجل أن يسمعوا ي ثالثين من أحبارهم، فيلتقوا في منف ويخرجوا إليه ،ثالثين من أصحابه
تحدثوا فيما ثم بعد ذلك  ،وإن لم يقبلوا تركوهما يقبلون صدقوه وآمنوا به هم ومن تبعهم، منه، فإن سمعوا 

ال يمكن أن : فقالوا، -أرادوا قتلهقد وكانوا -بينهم، وأنه إن خرج مع ثالثين من أصحابه فسيموتون دونه 
رجالً من قراباتها قد أسلم، أخبرت امرأة منهم فبثالثة ونخرج بثالثة، مع ستين رجالً، فاخرج نسمع وتسمع 

من الطريق وجهز لهم  -صلى اهللا عليه وسلم- وأخبره، فرجع النبي -صلى اهللا عليه وسلم-فذهب إلى النبي 
    ى رأس النبي  علىإلقاء حجر أو رحه من ية وما هموا بما ذكرته في قصة الدهو الجيش، لكن المشهور 

  .، مع أن هذه الروايات ال تخلو من ضعف-صلى اهللا عليه وسلم-

في مكان أو في غار ثم ناموا، فوضع الضمري، لما جلس معهم وأكل هؤالء حينما قتلهم عمرو بن أمية و
ل ثأراً من الذين قتلوا حصالرمح في عين واحد منهم واتكأ عليه حتى سمع خشخشة عظامه، كان يظن أنه 

  .معونة الصحابة في بئر

 ،رجلينسلم منهم سوى لم ي: من بني النضير يقالما ذكر في سبب نزولها، هؤالء اليهود هذا أشهر : الشاهد
  . أبو سعد بن وهب: والثاني، يامين بن عمير:واحد يقال له

 وهو الْعِزيز سبح ِللَِّه ما ِفي السمواِت وما ِفي اَألرِض{: بالتسبيحهذه السورة  -عز وجل-افتتح اهللا و
ِكيم{:  ذكر اهللا جملة من أسمائه الحسنىواختتمها أيضاً بالتسبيح، لما  ،}الْح اِلمع وِإلَّا ه الَِّذي لَا ِإلَه اللَّه وه

ِحيمالر نمحالر وِة هادالشَّهِب و{: ، ثم قال إلى آخر ما ذكر]٢٢:سورة الحشر[ }الْغَيلَه حبساِت ياوما ِفي السم 
ِكيمالْح ِزيزالْع وهِض والَْأرفاكتنفها التسبيح في أولها وفي آخرها، ]٢٤:سورة الحشر[ }و.   

قد  -جل جالله-وذلك أن اهللا ، -واهللا تعالى أعلم-علة ذلك عرف ومن تأمل فيما اشتملت عليه هذه السورة 
وكان ذلك في غاية وبأسه، القوة كما سيتضح، أخرجهم بقوته وهم في غاية التمكين و هؤالء اليهود أخرج

  . في مواضعها وأوقعها في مواقعها حيث وضع األمور،العدل منه والحكمة

}ِكيمالْح ِزيزالْع وهِض وا ِفي اَألرماِت ووما ِفي السِللَِّه م حبوهذا ، -جل جالله-هللا كل شيء يسبح  }س
ال يمتنع عليه شيء، فهو قادر أن يجعل لهذه  -تبارك وتعالى-نزيه وهو على ظاهره، فاهللا التسبيح بمعنى الت

واألدلة على هذا كثيرة، ، -عز وجل-من اإلدراكات ما يكون لها من التنزيه والتسبيح والتقديس هللا الجمادات 
سورة [ }دِه ولَِكن الَّ تَفْقَهون تَسِبيحهموِإن من شَيٍء ِإالَّ يسبح ِبحم{:  يقول-جل جالله-ففي القرآن اهللا 



 ٤

سورة [ }يا ِجباُل َأوِبي معه والطَّير{: -صلى اهللا عليه وسلم-في قصة داود ، وكذلك أيضاً جاء ]٤٤:اإلسراء

ن إني ألعرف حجراً كا((:  يقول-صلى اهللا عليه وسلم-والنبي الزبور،  فكانت تردد معه تالوته ،]١٠:سبأ
ثم " :-صلى اهللا عليه وسلم-الجذع الذي كان يخطب عليه النبي ، وخبر )٢())قبل أن أبعث بمكة يسلم علي

وأمر نه  وسكّ-صلى اهللا عليه وسلم-، فنزل النبي -الناقة لولدها- ذ المنبر فحن الجذع كحنين العشاراتخ
رضي اهللا تعالى - حديث جابر منسلم وفي صحيح م، )٣("بدفنه، وأخبر أنه لو لم يفعل لحن إلى يوم القيامة

 في بعض الطريق ليقضي حاجته فلم يجد شيئاً يستتر به، -صلى اهللا عليه وسلم-لما ذهب النبي : -ماعنه
 بإذن انقادي علي: هو ما أخذ بطرف شجرة ثانية وقال، )) بإذن اهللانقادي علي((: فأخذ بطرف شجرة ثم قال

، إلى )٤("أمر كل واحدة أن تنطلق فرجعت إلى مكانهاثم بعد ذلك متا، أالتجاءت كل شجرة تمشي ووإنما اهللا، 
 -صلى اهللا عليه وسلم-يسبح بين يديه وكان الطعام غير ذلك مما جاء من خبر تسبيح بعض الجمادات، 

  .هكانوا يسمعون تسبيحو

ع له ، وهو طي-لعز وج- حقيقي، كل ما في هذا الكون مسبح هللا ،على ظاهرهفالمقصود أن هذا التسبيح 
وإن شاء سخر الريح وإن شاء سخر ألواناً أخرى من جنده على خاضع ألمره وإرادته، إن شاء سير الجبال 

 هي مسخرة هللا إن شاء -عز وجل-اهللا فتهلكهم، هذه األرض التي يمشي عليها األعداء ويحادون أعدائه 
 بالدبور،  عاداً-عز وجل- كما أهلك اهللا ،صار عاصفاً فأهلكهمخسف بهم، وهذا الهواء مسخر هللا إن شاء 

فال يتعاصاه شيء، لكن ينبغي علينا أن نعرفه  فأزهق نفوسهم،  حبسه عنهم-تبارك وتعالى-وإن شاء اهللا 
والخلق ، وإال فكل شيء بيده، النصر بيده، -جل جالله-ومعبودنا  وأن تكون صلتنا قوية بربنا ،ونتقرب إليه

وتارة  ،وتارة يهلك بالصيحة ،فتارة ينزل المالئكةلعباد بين أصبعين من أصابعه، خلقه والملك ملكه وقلوب ا
    إلى غير ذلك من األسباب التي يسببها اهللا، وتارة يلقي الرعب،يرسل الريح العقيم وتارة ،ترجف األرض

ن كل  وع، عن كل ظن سيئ-عز وجل- فيهلك أعداءه ويأخذهم، وفي هذا التسبيح تنزيه هللا -جل جالله-
 لم -عز وجل-فاهللا  ولم يعظمه حق تعظيمه، ، ولم يقدره حق قدره، يصفه به من ال يعرف ربه،وصف قبيح

يخذل أولياءه ويسلمهم ، أو قال بأن له شريكاً، أو ظن أنه يسبحه ولم ينزهه من نسب له الصاحبة والولد
 يديل الكافرين على أهل -ل جاللهج- ال ينصر أهل اإليمان، أو أنه -تبارك وتعالى-لعدوهم، أو أن اهللا 
وهالك أن هذا من قبيل الظلم لهم، كل هذا مستمرة، أو أن ما فعله بأهل الكفر من هزيمة اإليمان إدالة دائمة 
 -ه الصيغةهذ- هذه للعموم، وهي "ما" و}السمواِت وما ِفي اَألرِضسبح ِللَِّه ما ِفي {: ينفيه هذا التسبيح

 لربما ألن األشياء التي ال تعقل أكثر مما يعقل، فمن باب ؛م ويقال للعاِل"نم" وللعاقل ،"ما"العاقل تستعمل لغير 
وأخزاهم وأذلهم ، فالذي قهر هؤالء }سبح ِللَِّه ما ِفي السمواِت وما ِفي اَألرِض وهو الْعِزيز الْحِكيم{الغلبة 

                                     

 ).٢٢٧٧( وتسليم الحجر عليه قبل النبوة، برقم -صلى اهللا عليه وسلم- رواه مسلم، كتاب الفضائل، باب فضل نسب النبي  - ٢

 يخطب إلى جذع فلما اتخذ المنبر -صلى اهللا عليه وسلم-كان النبي : "- رضي اهللا عنهما-عن ابن عمر واه البخاري  ر- ٣
 .)٣٣٩٠( النبوة في اإلسالم، برقم ، كتاب المناقب، باب عالمات"تحول إليه فحن الجذع فأتاه يمسح يده عليه

 .)٣٠١٢(يل وقصة أبي اليسر، برقم رواه مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب حديث جابر الطو - ٤
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ال يغالب وال يقهر وال تطاق سطوته، والعزة هي وصف يتحقق من الذي  وأخرجهم من حصونهم، هو العزيز
 إلى غير ذلك من أوصاف الكماالت التي تحصل بها ،القوة والغنى والعظمة: ن األوصافلة مماجتماع ج

 معها الحكمة؛ ألن العزة قد تحمل على شيء من توالعزة وحدها ال تكفي ولكنها تكون كماالً إذا وجدالعزة، 
فهو مع عزته إال أنه حكيم، أما ر والتسلط بغير حق أو نحو ذلك، واهللا منزه عن ذلك كله، العسف والقه

لى ظلم المخلوقين وقهرهم، كما نرى حينما عالتي تحصل له في بعض األحيان المخلوق فقد تحمله العزة 
لإلفساد في ملك قوة فتسلط بها على الضعفاء، ويسخر هذه القوة يشعر الكافر في يوم من دهره أنه قد 

 -نفوس السباع-لتلك النفوس كما نرى اليوم في القوة التي لم تهذب باإليمان، فتكون هذه القوى األرض، 

 والفتك والقتل، والحكيم هو الذي يضع األمور في ،تستعمل للبطش واالفتراسفللسبع ، واألنياب كالمخالب 
واب؛ ألن الحكمة هي اإلصابة في القول والعمل،  ويوقعها في مواقعها، فأفعاله واقعة في غاية الص،مواضعها

 ألنه ال يمكن ؛والحكمة تتضمن العلم-في غاية الصواب، وإذا عرف اإلنسان أن ربه عزيز وحكيم وعليم، 

، فإنه يطمئن إلى أحكامه الشرعية وإلى أحكامه القدرية، فيرضى بأحكامه -عالماًن اك إذاأن يكون حكيماً إال 
 به، وإذا -عز وجل-انقاد واستسلم ورضي وعمل بما أمره اهللا  بشيء -عز وجل-هللا الشرعية إذا أمره ا

 وإنما ،لك ليكسره حكيم، وأنه ما فعل به ذ-عز وجل-حصل له أمر كوني من بالء أو نحوه فإنه يعلم أن اهللا 
ن عليها، لينقله من طور إلى طور أكمل منه، ومن حال إلى حال أفضل من حاله التي كاوفعل ذلك ليرفعه 

وضاقوا ذرعاً بما رأوا من قتل  كيف انزعج أهل اإليمان أحداث غزةهكذا يكون أهل اإليمان، وانظروا 
هذه وخزة فئك الذين في غزة، جميع المسلمين وليس أوالكيف آلت هذه األمور إلى خير للمسلمين، وإخوانهم، 

خاف األعداء وتنادوا، مباشرة ال يستيقظ  فاضطرب من أوله إلى آخره، ف،إبرة في جسم هذا العمالق النائم
هي جولة سهلة ونزهة يقضون فيها على هؤالء الذين تمردوا على فيدمرهم، كانوا يظنون أن القضية 

فََأتَاهم اللَّه ِمن حيثُ لَم {ما يظنون ويتوقعون، مرادهم، ثم بعد ذلك ينتهي كل شيء، فالذي حصل هو خالف 
من أوله إلى آخره بدأ  فتحرك هذا الجسم العمالق ،]٢:سورة الحشر[} ِفي قُلُوِبِهم الرعبذَفَ يحتَِسبوا وقَ

وال يستطيع أن ،جثة هامدة ال حراك بهبها من أجل أن يبقى رونه يضطرب، وكل المعاني التي كانوا يخد 
األعداء هؤالء من ذوي األنياب  وأن ،ر له أنه ال فرق بين العدو والصديقعدواً وال يسترد سليباً، ويصويدفع 

فاضطرب كلهم في غاية القرب والمحبة والصداقة له، وأن هؤالء يحبونه، وأنهم يريدون به خيراً، والمخالب 
دمرت وأفسدت علينا هذه الوخزة : فقالواأال يخرج األمر من أيديهم، هذا االضطراب فتداعى هؤالء من أجل 

وأمور تشاهدونها في نفوسهم والعزة ير والكبير اآلن تتحرك وصار الصغكل ما عملناه عبر السنين، 
الرجال والنساء واألطفال وأمور عجيبة جداً، ما كنا نؤمل هذا وال نطمح وتسمعونها في نشرات األخبار، 

وينفض هذا التراب وهذا الغبار الذي يحرك هذه األمة ل ؛ هذا الحدث-عز وجل-فساق اهللا بعشر معشاره، 
تل ، قُوسهم وهم في غاية االستبشارءقد رفعوا رو، وخرج أهل اإليمان فأفعاله في غاية الحكمةتراكم عليها، 

 فإذا قتل ،اًية ما يزيد على خمسين مليون قتل من النصارى، في الحرب العالمية الثان، قتل عشرة آالف،ألف
يمان في غاية العزة، التي تحققت، خرج أهل اإل إلى المصالح ننظرقتل عشرة آالف أو نحو ذلك أو ألف 

وأما اليهود والنصارى فظهرت  وذابوا، ولم يعد لهم صوت مسموع، رفعوا رءوسهم وخنس المنافقون تماماً
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وال يشك في هذا أحد، بل حتى المنصفين من اليهود والنصارى خرجوا يحتجون عداوتهم لكل ذي عينين، 
 }لَا تَحسبوه شَرا لَّكُم بْل هو خَير لَّكُم{ إيمان؟ من كان في قلبه ذرة من فكيف ،لألفعاويتظاهرون على هذه ا

وظهر هؤالء على حقيقتهم من الضعف والعجز، ما استطاعوا أن يفعلوا شيئاً بهذا الجيش  ،]١١:سورة النور[
ين ل، فأولم يستطيعوا أن يقضوا على هؤالء العزمن أقوى جيوش العالم، يزعمون أحياناً أنه والذي يقولون 
  ذهبت قوتهم؟

 بأن  فيه تذكير للمؤمنين-عز وجل-هللا وافتتاح هذه السورة باإلخبار عن تسبيح ما في السموات واألرض 
كما سبح له حوا له سب: فكأنه يقولنالهم من هذا النصر العظيم، شكر على ما  تسبيح -عز وجل-يسبحوا اهللا 

فأنتم يا أهل اإليمان وتعرف عظمته،  -جل جالله- مخلوقات تعرف ربها وخالقهاما في السموات واألرض، 
 ورده خائباً لم ينل خيراً، ،وأركسهحيث كف يد عدوكم سبحوه على ما منحكم ووهبكم من النصر العظيم، 

الرسائل التي نشاهدها أحياناً هي من البدع ومن التسبيح، وهذا هو الصحيح،  فأكثروا هذه األيام ،سبحوه
 !قيام المليونالصيام المليون أو ال أو ،صيام جماعي: م يوم اإلثنين والخميس، يقولونصياالمحدثة في الدين، 

فهذه بدعة لها قرنان، صوموا جميعاً يوم الخميس القادم من أجل كذا، : هذا كله من البدع، يتفق الناس هكذا
نصحهم، فنكثر من شكر اهللا ويم هؤالء  وإنما يعلّ، وال ينشر هذه الرسائل،لمثل هذاينبغي لإلنسان أال يستجيب 

  .وتسبيحه وتقديسه، ثم ذكر سبب ذلك

بنو النضير من هم  }كَفَروا ِمن َأهِل الِْكتَاِبهو الَِّذي َأخْرج الَِّذين {:  بقوله-عز وجل-عناهم اهللا الذين و
الخور والضعف وسبب ما وقع بهم وحل بهم من سبب هذا اإلخراج ف ذكر الكفر يفهم التعليل، نإواليهود، 

وهذا وصف يصدق على طوائف الكفار بأصنافهم من أهل الكتاب ، -جل جالله-إنما هو الكفر باهللا والهزيمة 
عز -فإنه كما قال اهللا  به -عز وجل-فالكافر مخذول، وإذا قام أهل اإليمان بما أمرهم اهللا ومن غيرهم، 

  .]١١١:سورة آل عمران[ }وكُم يولُّوكُم اَألدبار ثُم الَ ينصرونلَن يضروكُم ِإالَّ َأذًى وِإن يقَاِتلُ{: -وجل

بني  في قصة -عز وجل-والديار كما قال اهللا  }َأخْرج الَِّذين كَفَروا ِمن َأهِل الِْكتَاِب ِمن ِدياِرِهم ِلَأوِل الْحشِْر{
المباني والمساكن  فهذه الديار تشمل ،]٢٧:سورة األحزاب[ }وَأورثَكُم َأرضهم وِديارهم وَأموالَهم{: قريظة

  .للمسلمين الديار، فصار ذلك جميعاً :شمل ما حولها مما يلحقها ويتبعها، وكل ذلك يقال لهتووالقرية، 

مكانية، وهذه األولية يحتمل أن تكون أولية تدل على األولية، الالم هذه  }ِلَأوِل الْحشِْر{: -جل جالله-وقوله 
إلى خيبر، أكثر هؤالء حينما خرجوا والشام، في ألول أرض المحشر، وأرض المحشر : يعني }ِلَأوِل الْحشِْر{

 أذرعات، فمن أهل العلم :وخرج قليل منهم إلى الحيرة، وأكثرهم ذهبوا إلى أطراف الشام في مكان يقال له
 األولية فسروها باعتبار األولية ،إن األولية مكانية، أو أن تفسيرهم يصدق عليه هذا الوصف: ن يقولم

 األولية هنا بأنها أولية وعامة أهل العلم يفسرون، فأول الحشر أول أرض المحشر وهي أذرعات، المكانية
 عند :يعني }ِلَأوِل الْحشِْر{: يقولفمنهم من وإن اختلفوا في تفصيل ذلك، فإذا كانت األولية زمانية زمانية، 

لرعب لمجرد حشر الجيش لهم سقطوا اهللا في قلوبهم من اأنهم تهافتوا بما ألقى : أول حشر للجيش، بمعنى
هذا ذكره طائفة من والهزيمة واالنكسار والسقوط واالستسالم، وأذعنوا واستسلموا، وهذا يدل على سرعة 
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غير مترجح؛ ألن أقل ما قيل في المدة التي بقي فيها هذا الحصار ذا المعنى أهل العلم، ولكن الذي يظهر أن ه
  .من هذاأنها كانت ستة أيام، وبعضهم يذكر أكثر 

هذا أول حشر في : زمانية، فبعضهم يقولتندرج تحت هذا المعنى، وهو أن األولية ومنه وهناك أقوال أقوى 
فكان جالؤهم :  في صحيح البخاري قالت-اعالى عنهرضي اهللا ت-الدنيا إلى الشام، وهذا صح عن عائشة 

  .الحشر األول إلى الشام }ِلَأوِل الْحشِْر{ذلك أول حشر في الدنيا إلى الشام، 

فهؤالء  وأخرج من دياره، وقريظة كانوا بعدهم، ،شر من أهل الكتابهؤالء هم أول من ح: وبعضهم يقول
 ألهل الكتاب،  ألول حشٍر}ِلَأوِل الْحشِْر{د األحزاب مباشرة،  وقريظة كانوا بع،بعد بئر معونة قبل األحزاب

  . حشر لليهود، ألول إخراج لليهودألول

 لم يحصل لهم جالء -عليه الصالة والسالم-هم من نسل هارون إن هؤالء من بني النضير و: وبعضهم يقول
 أخرى، فكان ملوك ا في الشام وفي نواٍحالجالء الذي كان يقع لليهود كان يقع للذين كانو: يقولونفي التاريخ، 

منذ زمن بعيد جاءوا إلى أطراف المدينة يتسلطون عليهم ويخرجونهم إلى غير ذلك، وهؤالء كانوا الرومان 
لمهمة أنه أرسلهم و -صلى اهللا عليه وسلم-جاءوا في زمن موسى : بعضهم يقولوولم يحصل لهم جالء، 

فالناس  رجعوا ولم يفعلوا ما أمرهم به -عليه الصالة والسالم-موته لقتال قوم من الكافرين، فلما علموا ب
  .، فرجعوا وبقوا في هذه األماكننبذوهم وعابوهم ومنعوهم من دخول األرض المقدسة

  .واستوطنوا هذه الناحية ينتظرون النبي الذي وعدوا بهإن هؤالء كانوا قد جاءوا : وبعضهم يقول

هذا وقبل ذلك، حصل لهم جالء ولم يإن هذا أول حشر يقع لهؤالء، : قولأن من أهل العلم من ي: المقصودو
  .صلى اهللا عليه وسلم-الجالء األول على يد النبي 

  .هو الحشر األول لهم، وهذا يرجع إلى بعض األقوال السابقةإن إخراج هؤالء : وبعضهم يقول

، أخرجهم إلى الشام؛ ولهذا من -هرضي اهللا تعالى عن-عمر  هو إخراج أهل خيبر في عهد :الثانيالحشر و
حشر في الدنيا، فهذا الحشر إلى الشام، وقرب القيامة تخرج نار من قعر عدن أهل العلم من يذكر أن الحشر 

: الناس األحياء الذين ال زالوا على قيد الحياة، تسوقهم إلى محشرهم، يعني: تسوق الناس إلى محشرهم، يعني

  .اليهود إلى أرض الشامو إخراج هؤالء هألول الحشر ـ إلى أرض الشام، ف

وأوسط وآخر، فاألول هو إخراج بني النضير، واألوسط إجالء خيبر، واألخير الحشر له أول : وبعضهم قال
  .القيامةحشر 

وهذا الذي عليه  أقوى من القول بأن الالم تدل على األولية المكانية،  زمانية قول له وجه األوليةالقول بأنو
زمانية، سواء كان أول إخراج لليهود الذين كانوا أقوال أهل العلم تندرج حول القول بأنها وعلم، عامة أهل ال

هذا :  يمكن أن يقال}ِلَأوِل الْحشِْر{بغض النظر عن الحشر الثاني ما هو، أو كان غير ذلك، حول المدينة 
 قتل -صلى اهللا عليه وسلم-لنبي ؛ ألن ا إجالءقريظةلالحشر األول، والحشر الثاني قريظة، لكن لم يحصل 

  .والذريةالمقاتلة وسبى النساء 
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 والحشر }هو الَِّذي َأخْرج الَِّذين كَفَروا ِمن َأهِل الِْكتَاِب ِمن ِدياِرِهم ِلَأوِل الْحشِْر{:  يقول-تبارك وتعالى-اهللا و
:  يعني]٣٦:سورة الشعراء[ }مداِئِن حاِشِرينوابعثْ ِفي الْ{: لما يقولهو إخراج الجمع من مكان إلى مكان، 

  .ويسوقونهم ويأتون بهم إلى فرعونيجمعون السحرة 

وما كان لهم من المنعة والقوة في نظر أهل اإليمان  مصوراً شدة تمكن هؤالء اليهود، -عز وجل-ثم قال اهللا 
تبارك -فقال اهللا دة والسالح،  من العما في غاية الوثوق بقوتهم وحصونهم وما عندهوفي نظرهم، فكانو

لم يكن يتوقعه أهل اإليمان، فالقضية لم تكن مجرد غرور عند  فهذا أمر }ما ظَنَنتُم َأن يخْرجوا{: -وتعالى
حتى أهل اإليمان يقول اهللا اليهود في قوة وهمية مصطنعة، فكانوا قد اغتروا وظنوا أنه ال يمكن أن يخرجوا، 

  . فهذا االنطباع وهذا التصور موجود عند المؤمنين}م َأن يخْرجواما ظَنَنتُ{: -عز وجل-

: سياق الكالم لو أردنا أن نرتبه على النسق المعهود فإنه يقال }وظَنُّوا َأنَّهم ماِنعتُهم حصونُهم من اللَِّه{: قالو

وظَنُّوا َأنَّهم ماِنعتُهم {: نا فقالي الكالم ه قدم ف-عز وجل-لكن اهللا وظنوا أن حصونهم تمنعهم من اهللا، 
والوخدة  ةم والنطاالِلتيبة والوطيح والسلهم حصون متعددة الكُهذه هي الحصون، كانت  }حصونُهم من اللَِّه

 خمس عشرة :وقيل ، ستة أيام-صلى اهللا عليه وسلم-وشق، هذه حصون كانت لبني النضير، حاصرهم النبي 

 خمساً وعشرين، فهذا يضعف القول الذي : وقيل، ثالثاً وعشرين ليلة: وقيل،باً من عشرين قري: وقيل،ليلة

وقد وعدهم ، لم يكن كذلكأنه ألول حشر الجيش سقطوا، : وهو أن األولية زمانية بمعنىسبق أن أشرت إليه 
واستعدوا للقتال ، وحصنوا تلك الديار، وتترسوا،مدد كما سيتبين فانتظروا بالنصر والعبد اهللا بن أبي.  

وظَنُّوا َأنَّهم {تقديم الخبر على المبتدأ، يدل على  }وظَنُّوا َأنَّهم ماِنعتُهم حصونُهم من اللَِّه{: وهذا التركيب
اِنعممونُهصح من إ: ولم يقلوظنوا أنهم مانعتهم حصونهم، : ، فقالمانعتهموظنوا أن حصونهم :  األصل}تُه

 يدل على شدة وثوقهم بحصانتها ومنعها }َأنَّهم ماِنعتُهم حصونُهم{، فجاء بمانعتهم وقدمها، مانعتهم حصونهم
فهذا أيضاً إسناد الجملة إليه دليل  ،"أن"ـ صار اسماً ل}وظَنُّوا َأنَّهم{: الضمير المختص بهم في قولهوإياهم، 

ما يحول بينهم وبين أن يغلبوا،  يقهروا، وأن لهم من المنعة ن أنال يمكوعلى اعتقادهم في أنفسهم أنهم أعزة 
 الضمير المتعلق بهم }وظَنُّوا َأنَّهم{، وظنوا أن حصونهم: ولم يقلكبيرة بأنفسهم،  عندهم ثقة }وظَنُّوا َأنَّهم{

نعة بهذه الحصون، هم يريدون المفهي محل االهتمام، ؛ ألن قضية المنعة }ماِنعتُهم{هنا وجاء بالخبر قدمه، 
وبين أي أنها تحول بينهم و ، فدل على شدة وثوقهم بهذه الحصون}وظَنُّوا َأنَّهم ماِنعتُهم حصونُهم من اللَِّه{

 من اهللا اعتداء أو محاولة لحربهم والتغلب عليهم، وكل زمان له ما يناسبه في القوة لكن يكفي هذا التصوير 

ور لنا حال هؤالء ونظر أهل اإليمان إلى تلك الحصون، يعني كما نحن ننظر ، حيث ص-تبارك وتعالى-
بمعادالت وقوى في هذا العصر إلى قوى معادية، ننظر إلى أن هذه القوة قوية جداً ويصعب أن تغلب أو نحو 

بة بمنزلة يصعب دحرها وقهرها والغل -قوة اليهود-يرون أن تلك القوة ذلك، في ذلك الزمان أهل اإليمان 
 ،لدمرت تلك الحصون بقذيفة واحدة، لكن في زمانهم األمر ليس كذلك في هذا الزمن جاءت طائرةولو عليها، 

ة سوداء، إذا قدمت على ر وهذه الحصون منيعة، في أرض ح،ليس عندهم إال النبال والسيوف والرماح
 يسيل فيها أنه  وستجد ،ديدة السوادة سوداء شرما تصل للمطار بقليل ستجد ح انظر من الطائرة قبلالمدينة 

حرة النار التي كانت في  هيمتعرج هو حالك، هذا السواد الحالك المنصهر أو الذي  سواد -في هذا السواد-
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 ، شديدة التضاريس،لها لربما أكثر من ثالث آالف سنةالقرن السابع الهجري شديدة جداً، والباقي هذه حرة 
إن :  بل إن بعض الخبراء العسكريين يقول، أو على الدواب، قدميهيصعب أن يمشي اإلنسان فيها على

 ، وحرة غربية،حرة جنوبية: حينما تمشي عليها، وهي تحيط بالمدينة من ثالث جهاتر الدبابات تتقطع يجناز
ال يوجد هناك جرافات وأشياء تمهد و ،الحياة آنذاككيف بوسط الحرار، ففي وحرة شرقية، فهذه الحصون 

  .سوداء ليس فيها نبات، يصعب المشي فيها ،مرتفعة ومنخورةالصخور مدببة، صخور بركانية ف، ؟الطرق

، فعندهم من التقسيمات الطبيعية وعندهم من التحصينات التي ةرأنهم كانوا يقيمون في وسط هذه الح: فالشاهد
 يعقل أن أحداً تمنعه قوته مهما  وال،}م من اللَِّهوظَنُّوا َأنَّهم ماِنعتُهم حصونُه{، والحصوناتخذوها بتلك القالع 

عز - يتعاصى شيء منها على اهللا اله القوى الموجودة على وجه األرض هذ، و-عز وجل- من اهللا بلغت
سورة [ }والَْأرض جِميعا قَبضتُه يوم الِْقيامِة{: -عز وجل- بل هذه األرض جميعاً كما قال اهللا ،-وجل

فيرى بعضهم ببعض،  ولكن ليبلو الناس ،-عز وجل-نسبة لقوة اهللا ال فهذه القوى ليست بشيء ب،]٦٧:الزمر
  . صبرهم ويرى بذلهم ويرى إيمانهم ويتبين الصادق من غيرهعملهم ويرى

  ل سيدهم بقت: ، بعضهم يقول} ِمن حيثُ لَم يحتَِسبوافََأتَاهم اللَّه{ فالذي حصل لهؤالء وهم في هذه المنعة

بإلقاء : لساحتهم، وبعضهم يقول -صلى اهللا عليه وسلم-بنزول النبي : كعب بن األشرف، وبعضهم يقول
 فتداعى الخراب ، تهيأت األسباب وتداعت-عز وجل-ذلك وارد، إذا أتى أمر اهللا الرعب في قلوبهم، كل 

: رك يتحول إلى خراب كما سيأتييحاول اإلنسان أن يرقع به وأن يستدوالسقوط والهزيمة، ويصير كل عمل 

}ْؤِمِنينِدي الْمَأيو ِديِهمم ِبَأيوتَهيب ونخِْربفال مرد له، ال يستطيع أحد أن -عز وجل-إذا جاء أمر اهللا ف ،}ي 
هم اهللا، وإذا أتى  أتا،ن، الوفأتاهم المؤمنأو فأتاهم جيش، :  ما قال}فََأتَاهم اللَّه ِمن حيثُ لَم يحتَِسبوا{يدفعه، 

 }ِمن حيثُ لَم يحتَِسبوا{ وبأسه، -عز وجل-ال مفر، والخلق في غاية الضعف والعجز أمام قوة اهللا فاهللا أحداً 

  . لم يتوقعوا، لم يعلموا،لم يظنوا

 تنخلع له الذيالقذف هو الرمي بقوة، فألقى الرعب وهو الخوف الشديد ف }وقَذَفَ ِفي قُلُوِبِهم الرعب{: وقوله
 وال يثبت بأرض ،فإن المقاتل ال يستطيع أن يتمالك ألقاه في قلوبهم، وإذا وجد الرعب في القلب ،القلوب

ربما جاء إلى ن حينما غزاهم التتر، كان الرجل من التتر والمسلمو، ينهزموالمعركة، رجاله ال تحمالنه، يفر 
انتظروا، ويذهب : مسلمين وليس معه سيف فيقول لهمسرداب أو مكان أو ناحية فيها أكثر من مائة من ال

ثالثة حتى لو كان معه سيف وانطلق عليه هؤالء يجرح بالسيف وال أحد يتحرك، ثم بعد ذلك يقتلهم، ويأتي 
أن هؤالء ظنوا وأصابهم رعب شديد، ف خمسة والباقي يأخذونه، لكن من شدة الخوف ينتظرون، اً أويقتل واحد

ال يمكن أن تواجه الرعب، بل نقل في وإمكانات أنهم غير عاديين، عندهم قوة وقهروا، التتار ال يمكن أن ي
انتظر، : بما أضجع المسلم ليذبحه فلم يجد معه ما يذبحه به، فيقول لهأن الرجل التتري أحياناً ر: التاريخ

نسأل اهللا  ،}ِبِهم الرعبوقَذَفَ ِفي قُلُو{ ويذهب ويأتي بالسيف أو السكين وهذا لم يتحرك، ،فيبقى في مكانه
  .العافية

}ْؤِمِنينِدي الْمَأيو ِديِهمم ِبَأيوتَهيب ونخِْربهذه القراءة قرأ بها الجمهور، وقرأ : فيها قراءتانبون ِر يخْ}ي     

 الثانية ربون، وأنخَربون ويخْالقراءتان بمعنى واحد ي: من أهل العلم من يقولو ،}ربونخَي{: أبو عمرو
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"بونخَيفزاد المعنى، كثرة زيادة المعنى، زاد حرفٌدليل على  تدل على كثرة التخريب؛ ألن زيادة المبنى "ر 
  .التخريب

يخرب :  للبعيدونما تسمع الناس أحياناً يقوليتركونها خراباً، :  يعني}يخِْربون{: هناك فرق: وبعضهم يقول
  .ذلكبالهدم ونحو من التخريب  }ربونخَي{ و، يتركه خراباً:يعنييخرب بيتك، : يقال للبعيدوكذا، 

 ،ربما مئات السنين بقوا من العقود وتعبواهم بأيدي المؤمنين؟ كيف يخربون بيوتهم بأيديهم، وكيف يخربونها 
بقى في داخلها من المؤن واألقوات ما يمكن أن يو ،وهم يشيدون في هذه الحصون، هذه الحصون فيها آبار

موجودة إلى اآلن، وأطالله  ربما بعرض الطاولة، "هجدار"حصن كعب بن األشرف ف لربما سنوات، هؤالء
تبقى مدة طويلة متماسكة، فهؤالء صاروا يخربونها تعبوا في تشييدها كانت الحصون وفي داخله بئر، و

  . جاء أمر اهللا} الْمْؤِمِنينيخِْربون بيوتَهم ِبَأيِديِهم وَأيِدي{وتقويتها وبنائها وتحصينها وصاروا 

كان سبباً لخراب البيوت، وفي وقت  نقض العهد ،-واهللا تعالى أعلم-كل األقوال التي ذكرت داخلة فيه 
ورهم من األحجار واألبواب شيئاً سارع هؤالء وأخذوا من دالحصار كان المسلمون إذا فتقوا في الحصن 
     ، وحينما أجالهم النبي }يخِْربون بيوتَهم ِبَأيِديِهم{ا المسلمون ونحو ذلك وسدوا فيه هذه الثغرة التي فتحه

 ما ،نوافذ أبوابومن أخشاب  صاروا يأخذون ما استحسنوه من هذه البيوت -صلى اهللا عليه وسلم-
خل من أجل أال ينتفع به المسلمون، فدمروا ديارهم، من أجل إذا داستحسنوه أخذوه والباقي كانوا يخربونه 

لو قيل   ثم صاروا يخربونها بأيديهم،اشييدهالمسلمون ال يجدون شيئاً يصلح لالنتفاع واالستعمار، تعبوا في ت
  .أتي اليوم الذي تخربونها بأيديكم، قد ال يصدقونسي: لهم وهم يشيدونها

}ْؤِمِنينِدي الْمَأيمام جيش أهل اإليمان ويهدمون فيها، فكانت تندك أ فكان المؤمنون يهتكون تلك الحصون}و.   

}ْؤِمِنينِدي الْمَأيو ِديِهمم ِبَأيوتَهيب ونخِْرباِر يصا ُأوِلي اَألبوا يتَِبرهذه يحتج بها األصوليون فاعتبروا  }فَاع
، شيء إلى نظيرهمن فنحن ننتقل من حال إلى حال،  }فَاعتَِبروا{: اهللا قال: القياس، يقولوندائماً على حجية 
قوتهم هذه التي كانوا يتفاخرون بها كيف تحولت وما حصل لهم، ونعتبر بما جرى لهم، وهذا هو القياس، 

، وهم يرون أن  ونقض العهد، والتعاظم، والتعالي، وهو الغرور، شيئاً من االنتفاشمويعتزون بها وأورثته
اب بأيديهم قبل أيدي المؤمنين، ، ثم تحول ذلك إلى خرعندهم من القوة ما ال يمكن مواجهته وال مقاومته

  .بأيديهم وأيدي المؤمنين، فتحولت تلك القوة إلى عبء ثقيل

 معبر ينقلك : ويقال، عبارة:ن شيء إلى شيء؛ ولهذا يقال وهو المجاوزة م،وأما االعتبار فأصله من العبور
العين إلى الخد، وسميت األلفاظ  استعبر فالن؛ ألنها تنتقل من :فيقالمن ناحية إلى ناحية؛ ولهذا سميت العبرة 

عظ أو من اعتبر السعيد من و: تنقل المعاني من لسان القائل إلى عقل المستمع، وفي األمثال ألنها ؛عبارات
ال : ون ينظرون إليه وينتقلون إلى أنفسهم فيقول أنهمصار فالن عبرة، معنى ذلكجعلته عبرة، : بغيره، تقول

ذلك الغير الذي اعتبر به ار الذي يحصل من اإلنسان حقيقته أنه ينتقل من حال فاالعتبما وقع لفالن، يقع لنا 
إذا أردنا ف آخر من جنسها، ئاًهات دالالتها ليعرف بالنظر فيها شيإلى نفسه، فهو نظر في حقائق األشياء وِج

 فاهللا على ،-هجل جالل-كل قوة على وجه األرض ال تتعاصى وال تتعاظم وال تمتنع على اهللا : أن نعتبر نقول
هذه القوى وهذه اإلمكانات المشيدة يمكن أن تتحول إلى شيء آخر بأيدي أصحابها، وبين كل شيء قدير، 
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يخاف المخلوقين كخوفه من اهللا أو أعظم ليأس ال يتطرق إلى قلب المؤمن، وال ام فعشية وضحاها، ومن ثَ
ئق بهم، فاهللا فوقه وأقوى منه، فيتوكل على  وإنما يعطي المخلوقين الحجم الال،-عز وجل-من خوفه من اهللا 

ِإن تَنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبتْ {:  ويجتهد في طلب مرضاتهوعونه، فيقبل عليه ويجداهللا، ويثق بقوته ومدده 
كُمامفعلى قدر  فهذا شرط، والحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه]٧:سورة محمد[ }َأقْد ،

عز - بالعمل بطاعته وترك معصيته على قدر ما يكون لنا من النصر، وأرانا اهللا -عز وجل-نصرنا هللا 
العدو الذي ال يرقب في  هذه األيام هذه اآلية في فئة ضعيفة قليلة ليس لها قوة وقفت في وجه هذا -وجل

ويحققوا كل األهداف التي  ،ا وال ذمة، فما الذي منعهم وحال بينهم من أن يقوموا بعمل خاطفمؤمن إل
وسهم، ولم يكسروا قوة ءك الصواريخ التي تحلق على رلم يستنقذوا أسيرهم، ولم يمنعوا تلو ،يريدونها

 لم يتحقق منها شيء، ما  من هذا، كل هذه أهدافئاًشيحققوا المجاهدين، ولم يسقطوا حكومة حماس، وال 
الضاربة ويأتون بقواتهم االحتياطية، ومع ذلك ما  ةأكثر من عشرين ليلة في هذه القوالذي جعلهم يبقون 

 فاهللا يحفظ }ِإن تَنصروا اللَّه ينصركُم{:  ولكن؟كان باإلمكان جولة في يوم واحدواستطاعوا أن يحققوا هذا، 
: -تبارك وتعالى-ه كما في قولعباده، ويدفع عنهم، ويكلؤهم ويحميهم ويحوطهم، وإن وقع فيهم آالم وجراح، 

}قَاو ن نَِّبين مكََأيكَِثير ونيِرب هعا {، أتباع كثير }تََل ممفُواْ وعا ضمِبيِل اللِّه وِفي س مهابا َأصنُواْ ِلمها وفَم
اِبِرينالص ِحبي اللّهتَكَانُواْ ولَ*  اس نَا اغِْفرِإالَّ َأن قَالُواْ رب ملَهقَو ا كَانمتْ وثَبِرنَا وافَنَا ِفي َأمرِإسنَا ونَا ذُنُوب

ِم الْكَاِفِرينلَى الْقَونَا عرنَا وانصامِة*  َأقْداِب اآلِخرثَو نسحا ونْيالد ابثَو اللّه م١٤٦:سورة آل عمران[ }فَآتَاه-

ل اإليمان إال أن يعرفوا اهللا معرفة جمع لهم بين هذا وهذا، فما على أهفالنصر،   هوثواب الدنياف ،]١٤٨
لهذه العبودية على قدر ما صحيحة، وأن يقبلوا عليه ويثقوا بما عنده وأن يحققوا عبوديته، فعلى قدر تحقيقهم 

  .يكون من دفع اهللا وحراسته ونصره وتمكينه لهم، واهللا أعلم

إياكم هداة مهتدين، وأن يلطف بإخواننا ، وأن يجعلنا و أن ينفعنا وإياكم بالقرآن العظيم-عز وجل-أسأل اهللا 
وأن ويغنيهم من فضله،  ،جرحاهمفي فلسطين وفي كل مكان، وأن ينصرهم على عدوه وعدوهم، وأن يشفي 

 أن يلطف بنا -عز وجل-لطيف بعباده، ونسأل اهللا  ، رءوف رحيم،يصلح أحوالهم إنه على كل شيء قدير
  .حبهوصوصلى اهللا على نبينا محمد وآله جميعاً، 
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ) ٢(تأمالت في سورة الحشر 

  ."ولوال أن كتب اهللا عليهم الجالء لعذبهم" :من قوله تعالى

  خالد بن عثمان السبت/ للشيخ

  

  . والصالة والسالم على رسول اهللا،الحمد هللا

  :أما بعد

لَولَا َأن كَتَب اللَّه علَيِهم و{:  يقول-تبارك وتعالى-فال زال حديثنا عن سورة النضير سورة الحشر، فاهللا 
صلى اهللا عليه -عرفنا أن النبي  ،]٣:سورة الحشر[ }الْجلَاء لَعذَّبهم ِفي الدنْيا ولَهم ِفي الْآِخرِة عذَاب النَّاِر

وا ِمن َأهِل الِْكتَاِب ِمن هو الَِّذي َأخْرج الَِّذين كَفَر{:  بذلك بقولههممن المدينة، وأن اهللا تمدح أخرجهم -وسلم
 جالء، فالجالء :الجالء هو إخراج خاص، وليس كل إخراج يقال لهف ،]٢:سورة الحشر[ }ِدياِرِهم ِلَأوِل الْحشِْر

لوا من ديارهم، فهو ج، ويكون للجماعة وال يكون للواحد، أجلي هؤالء من بالدهم، ُأعادة يكون باألهل والولد
 ،   تحولوا ،جلوا رحلوا من هذا المكان وأخرجوا منهُأبال عودة،  والولد، وهو خروج إخراج للجمع لألهل

ولَولَا {والولد من غير رجوع إليه، هو الخروج من الوطن باألهل : العربهذا يقولون في تفسيره في كالم 
مهذَّبلَاء لَعالْج ِهملَيع اللَّه لَا{ ومعلوم أن }َأن كَتَبلَو؛ لم يحصل التعذيب،امتناع أمرللوجود، يد االمتناع تف }و 

كتب اهللا أن  وهي كتابة أزلية، -جل جالله-لوجود هذه الكتابة من اهللا : الجالء، يعنيألن اهللا كتب عليهم 
جلون، هؤالء ي}مهذَّبلَاء لَعالْج ِهملَيع اللَّه لَا َأن كَتَبلَوعز -ذي كتبه اهللا  فظاهره أن ثبوت الجالء هذا ال}و

من يلزم منه نفي التعذيب، أن اهللا لم يعذبهم ألنه كتب عليهم الجالء، مع أن إخراجهم بهذه الصفة  -وجل
 هذا -يخرجون على بعير واحد بيوتوأهل كل ثالثة  ،يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين-ديارهم 

: قاللما ذكر معايب بني إسرائيل و من الديار،  قد قرن بين قتل النفوس واإلخراج-عز وجل-تعذيب، واهللا 

}كُمَأنفُس ُؤالء تَقْتُلُونه َأنتُم ن {يقتل بعضكم بعضاً، :  يعني]٨٥:سورة البقرة[ }ثُمنكُم مفَِريقاً م ونتُخِْرجو
هودي ال يقتل اليهودي ومع ذلك تقتلون  الي؛أنتم تتناقضون:  يقول}ِدياِرِهم تَظَاهرون علَيِهم ِباِإلثِْم والْعدواِن

 لألوس والبعض كان حليفاً للخزرج فتحصل المعارك بين األوس والخزرج، اًبعضكم؛ ألن بعضهم كان حليف
  .ودي يقتل أخاه اليهودي؛ ألنه في الفريق المعادي لهفاليه

}فَِريقاً م ونتُخِْرجو كُمَأنفُس ُؤالء تَقْتُلُونه َأنتُم اِنثُمودالْعِهم ِباِإلثِْم ولَيع ونرتَظَاه اِرِهمن ِدييقول، }نكُم م :

}مهاجِإخْر كُملَيع مرحم وهو موهى تُفَادارُأس أتُوكُمِإن يا  أنتم كتب عليكم أشياء منها فك األسير، وألّ:يعني }و
ولكنكم تطلقونهم إذا كانوا فأنتم تقتلونهم وتخرجونهم : ليقواليهودي، وأال يخرجه من بلده، يقتل اليهودي 

  .}َأفَتُْؤِمنُون ِببعِض الِْكتَاِب وتَكْفُرون ِببعٍض{، أسارى

       علَيِهم ه ولَولَا َأن كَتَب اللّ{: لم يعذبهم من قرأها أن اهللا بعضفهم منها أن هذه اآلية قد ي: فالشاهد

المنتفي   ولكن المقصود هنا بالتعذيب،الجالء تعذيبو ألن اهللا كتب الجالء، ؛فامتنع التعذيب }بهمالْجلَاء لَعذَّ
ست  أما الجالء فإن أبدانهم ما م}ا َأن كَتَب اللَّه علَيِهمولَولَ{القتل واألسر كما وقع لقريظة، بخاص هو تعذيب 



 ٢

 ،هذه نكبة مصيبةداني، كون اإلنسان يخرج من بلده  ولكنه تعذيب وجبشيء ال بقتل وال بجراح وال بضرب
ولَهم ِفي الْآِخرِة { : فقالوأثبت لهم عذاب اآلخرة} لَعذَّبهم ِفي الدنْيا{: واألسر؛ ولهذا قالولكن ليست كالقتل 

 وإنما لحكمة علمها، ،عندهفانتفى عنهم القتل واألسر؛ ألن اهللا لم يكتب عليهم ذلك ال لمكانة لهم  }عذَاب النَّاِر
معهم سيصيب المسلمين ما  فإنهم لو دخلوا في حرب ،ولعل من ذلك توفير قوى المسلمين لمعارك يستقبلونها

 وأصابهم ما أصابهم ،أو نحو ذلك، وقد عادوا حديثاً من رباط طويل على الخندقأو جراح يصيبهم من قتل 
هؤالء نة  مؤ-عز وجل- واإلرجاف، فكفاهم اهللا عبمن اإلنهاك والتعب، وبلغت القلوب الحناجر من الر

  .اليهود

وهذا وإن لم يعول عليه من جهة الرواية كما هو ير، في صفة خروج بني النضيذكر سير بعض أهل الو
نهم حينما إ :فهم يقولونال يعتمد،   وإن كان،للفائدة والعبرة يذكرمعلوم من حال المرويات في السير لكن 

في المدينة في وأظهروا تجلداً عظيماً فخرجوا في طريقهم وقد عرفنا موقعهم ، اء والذريةحملوا النسخرجوا 
خيبر، وبعضهم خرج خرجوا وجاءوا من أجل أن يتجهوا إلى ناحية الشمال، أن يتجهوا إلى جنوبها الشرقي، 

على م مروا  ث، الحارث من الخزرجيإلى أطراف الشام كما سبق، فمروا على بعض منازل األنصار مثل أب
، ثم شقوا المدينة -صلى اهللا عليه وسلم-ن مسجد النبي  كالجبيلة والجسر حتى مروا بالمصلى قريباً منواٍح

 وحلي الذهب والفضة والمعصفر، ونادى ، وعليهن الديباج والحرير وقطف الخز،وجعلوا النساء في الهوادج
لخفض األرض ورفعها، فإن تكن النخل قد ا نعده هذا مم:  ورفع جلد جمل وقالأبو رافع سالم بن أبي الحقيق
ومعهم القيان نهم كانوا يحملون الدفوف إ: ، ومروا يقال-يريد أن يتجلد-بخيبر، تركناها فإنا نقدم على نخل 

 لهم الناس ينظرون المذل المهين، وصفّ وهم قد أخرجوا بهذا اإلخراج ،حفلةيعزفن خلفهم تجلداً، 
اإلبل يربط فجعلوا يمرون قطاراً في إثر قطار، مجموعات به أهل اإليمان،  ألنه يوم يفرح ؛ويتفرجون

واحد، فتحملوا على ستمائة بعير، كل مجموعة من اإلبل  ويتجهون في خط ،فتكون مقطورة ببعض ضهابع
 لخروج هؤالء اليهود ؛سىواألظهر على المنافقين الحزن والكآبة مربوط بعضها ببعض، وفي هذا األثناء 

  .تصر لليهود على إخوانه المسلمينوين ، ويحامي عنهم،اآلن عن اليهودافع بعض المنافقين كما يد

 في الجاهلية في حروب نمحيث باق لبني قريظة من التجلد، مثل ما وقع للزبير بن حدثت  أشياء وهناك
لى تلك المنة ، فجاءه ثابت بن قيس يعرض عليه المكافأة ع-رضي اهللا تعالى عنه-بن قيس ثابت بعاث على 

عندي، وذكر له قدرته إن لك يداً : مثلك مثلي؟ قال ثابتوهل يجهل : هل تعرفني؟ فقال له: قال لهفالسابقة، 
اليوم، إن الكريم يجزي الكريم، وأحوج ما كنت إليك : بن باق اليهودياعلى أن يجزيه بها، فقال الزبير هذا 

فجاء إليه وأخبره  أن يهب له هذا اليهودي، فأعطاه إياه،  وطلب منه-صلى اهللا عليه وسلم-فجاء ثابت للنبي 
شيخ كبير ال أهل لي وال مال بيثرب ما :  قد وهبه له، فقال له الزبير هذا-صلى اهللا عليه وسلم-أن النبي 

صلى اهللا - من النبي -رضي اهللا عنه-فاستوهبهم ثابت بن قيس  كأنه يريد ماله وولده، :يعنيأصنع بالحياة؟ 
أما يا ثابت :  وهبني ذلك، فقال له-صلى اهللا عليه وسلم-إن النبي : ، فوهبهم له، فرجع إليه وقال-سلمعليه و

عل بالذي كأن وجهه مرآة صينية تتراءى يا ثابت ما فُ:  وقد قضيت الذي عليك، ثم قال،أنت فقد كافأتني
فما فعل : تل، قالقُ:  قال؟وهو كعب بن أسد سيد قريظة ،لشدة جماله: عذارى الحي في وجهه، يعني



 ٣

بعد يا ثابت ما في العيش خير : قالقتلوا، :  قال؟ عمرو بن قريظةو كعب بن قريظة وبنوبن: أي ،المجلسان
فأخلد فيها بعدهم، ال حاجة لي في ذلك، ولكن يا ثابت انظر إلى  ، إلى دار قد كانوا حلوالً فيهاهؤالء، أرجع

 وأن يرد أموالهم، فطلب لهم اطلب إلى صاحبك فيهم أن يطلقهم ف،وولدي فإنهم جزعوا من الموت ،امرأتي
يا ثابت : قال الزبير هذا اليهودي وأعطاه ما طلب إال السالح، -رضي اهللا تعالى عنه-ذلك ثابت بن قيس 

فتلة دلو ناضح حتى ألقى فما أنا بسائر هللا اقتلني، : عندك إال ألحقتني بالقوم، يعنيأسألك بيدي التي كانت 
ألقى حتى  -لمجرد ما يستخرج الدلو من البئر ويصب ما فيه ثم يرجع-ما هو إال وقت يسير : يقولبة، األح

عنقه، وفي بعض كالمجلسين ونحوهما، فقدم وضربت  ومن قتل من اليهود ،كعب بن أسد األحبة وهو
رضي اهللا -بير بن العوام ال أبالي من قتلني، فقتله الز: ما كنت ألقتلك بيدي، فقال: أن ثابت قال له: الروايات

يلقاهم واهللا في نار : ألقى األحبة، قال: لما بلغه قوله -رضي اهللا عنه-أن أبا بكر الصديق : ، وجاء-عنه
  .جهنم خالداً مخلداً

قد شققها في كل ناحية قدر أنملة، من أجل أال يستفيد منها أحد، وهكذا حيي بن أخطب لما جيء به عليه حلة 
ما لمت نفسي في أما واهللا :  قال-صلى اهللا عليه وسلم-عنقه بحبل، فلما نظر إلى النبي إلى مجموعة يداه 

:  أقبل على الناس وقالثمالذي خذله اهللا البد أن يقع له الخذالن، : خذل، يعني يخذل اُهللامن ي ولكن ،عداوتك

  .فضربت عنقهرائيل، ثم جلس  كتاب وقدر وملحمة كتبها اهللا على بني إس،أيها الناس إنه ال بأس بأمر اهللا

الكفرة شرار الخلق قد يحصل عند الواحد منهم بعض إذا كان هؤالء : نقولفنعتبر،  لنا أنن اولو صحت لك
  .بالتجلدالتجلد فإن أهل اإليمان أولى 

رجل يحمل طفلته تنزف من ، ما عرفناه في تاريخنا المعاصر، أظهر إخواننا في غزة تجلداً ال نظير لهو
، ولم يتكدسوا على حدود وال غير ذلك هذا أمر عجيب، -عز وجل- وال تسمع منه إال الرضا عن اهللا الدماء

  .في الحروب، ما صارت أزمة إنسانية على الحدود وكما يحصل عادةكما يجري عادة 

من يشَاقِّ اللَّه فَِإن اللَّه ذَِلك ِبَأنَّهم شَاقُّوا اللَّه ورسولَه و{: ما سبق  معلالً كل-تبارك وتعالى-يقول اهللا و
، وقذف الرعب، وقع لهم هذا اإلخراج، وتخريب البيوت، وأخذ األموالف ،]٤:سورة الحشر[ }شَِديد الِْعقَاِب

شاقوا اهللا ورسوله، والمشاقة  كل هذا بأنهم شاقوا اهللا ورسوله، والباء للتعليل، بسبب أنهم والعذاب في اآلخرة
، مأخوذة من الشق، كأن هذا في شق وهذا في شق، مثل المحادة كأن هذا في حد معاداةهي المخاصمة وال

  .وهذا في عدوة وهذا في حد، والعداوة كأن هذا في عدوة

هنا  الذي وقع لهم بسبب المشاقة، ولو وقف }ومن يشَاقِّ اللَّه فَِإن اللَّه شَِديد الِْعقَاِب{: ثم جاء بالحكم العام
بسبب المشاقة، فكل من شاق فهو مستحق لهذه أن الذي وقع لهم : التعميم بالعلة، بمعنى ذلك لفهمنا من

 }ومن يشَاقِّ اللَّه فَِإن اللَّه شَِديد الِْعقَاِب{: في قوله قد صرح بذلك تصريحاً -عز وجل-العقوبة، ولكن اهللا 

كل من وقع في هذه المشاقة، كل ما ذلك يعم بهم، وإنال يختص بيهود بني النضير لمعنى يختص فهذا األمر 
، فهؤالء الكفار بجميع يجب أن يكون منا على بالمن شاق اهللا ورسوله فإن العذاب ينتظره، وهذا أمر 

   واإلمكانات ،عنهم ما يملكون من القوىغني ي، ولن -صلى اهللا عليه وسلم- ورسوله ،طوائفهم هم مشاقون هللا



 ٤

إذا جاء فإن ذلك يتالشى جميعاً  ويذكرون التصريحات واألرقام، ،ون بها الناسالتي يرهبدر واألسلحة والقُ
به  والثقة ، عنهم من التوكل عليه-تبارك وتعالى-بحال يرضاها اهللا وكان أهل اإليمان  -عز وجل-أمر اهللا 

هللا ورسوله هم أو أن يغلبهم؛ ألن الذين يشاقون اوإعداد ما يستطيعون من القوة، ولن يستطيع أحد أن يقهرهم 
قع في قلبه من ، دعك مما ي ولن يستطيع أن يصمد إطالقاً،فلن يتمالك -عز وجل- اهللا  اهللا، ومن يعاِديعادون

  .الرعب الذي يزلزله، فهو يفر بمجرد ما يسمع التكبير

 في فلسطين نالذي ليس اليهودماذا سيفعل وغواصات ودبابات أهل غزة لو كان عندهم طائرات وصواريخ 
 من هلعويموت، رعب ف وربما تأتيه جلطة أنفسهم وهم أحياء، ايقبروأن  يمكن في العالم؟ نالذيسب بل فح
ما استطاعوا أن يدخلوا عليهم، وال استطاعوا أن يواجهوهم، وال يقاتلوهم، حرب ثالثة أيام ، لزعناس ُأ

  .عظيمةفهذا أمر فيه عبرة تتحول إلى ثالثة أسابيع أو أكثر، 

ما قَطَعتُم من لِّينٍَة َأو تَركْتُموها قَاِئمةً علَى ُأصوِلها فَِبِإذِْن اللَِّه وِليخِْزي {: -تبارك وتعالى-هللا ثم يقول ا
هي النخلة، على قول عامة أهل العلم، وال يلتفت إلى غير ذلك من األقوال، ، اللينة ]٥:سورة الحشر[ }الْفَاِسِقين

 إنه في : كما يقول بعضهم،خاصلنخلة هل ذلك يقال لعموم النخل أو يقال لنخل مع صرف النظر عن هذه ا
 رحمه – الطبري بن جريرا، هذا قال به كثير من المفسرين، واختاره كبير المفسرين العجوةجميع النخل إال 

نخيل، وبعضهم يعمم ذلك في جميع ال،  وهو قول الخليل بن أحمد وطائفة من أئمة اللغة والتفسير،-اهللا 
من :  أي}ما قَطَعتُم من لِّينٍَة{: وبعضهم يقول غير هذا، لكن المقصود هناوبعضهم يخصه في كرام النخل، 

  .نخلة

}وِلهلَى ُأصةً عا قَاِئموهكْتُمتَر جذعها:يعني ،قائمة على ساقها: لم تقطعوها، يعني:  يعني}اَأو .  

لبني النضير كانت لهم حوائط خارج عالقة هذه القضية أنه في وقت الحصار  }ِسِقينفَِبِإذِْن اللَِّه وِليخِْزي الْفَا{
     وكان  المزارع فيها النخيل كما هو معلوم، :القرية المحصنة، حوائط في الخارج، وهذه الحوائط يعني

محبة النخل محبة لربما تعدل  وأهل زرع وحرث، ومعلوم أن أهل النخيل يحبون ،بنو قريظة أهل نخيل
 وقد تزيد عند بعضهم، وهذا النوع من التعلق يوجد عند بعض الناس إلى يومنا هذا، وقد ذكر ،األوالد

زراعة وهو من أهل العراق، والعراق من أكثر البالد - صاحب تفسير روح المعاني -رحمه اهللا-األلوسي 
: ال يشق عسيب نخلة، يعنييود لو أن إبهامه شقت وأنه :  عن بعض من سمع منه من أهل النخيل-للنخيل

يده وأطرافها من شدة محبته له، ولو نظرتم في حال بعض يخاف على عسيب النخلة أعظم مما يخاف على 
 يحصيها ويعرف ماذا حصل لها من نقص في كل ،بها عناية كبيرة فإنك تجد عندهم مثل هذاالذين يعتنون 

من أجل الضغط  ؛ قطعت-و عدد قليل جداًوه-بعض النخيل أن  قطع، فحصل في وقت الحصارومن  ،يوم
 فيرونها ،في كل يومسقيها في  فهم يرون من فوق الحصون، وهذه من أعز األموال تعبوا فيها و،على اليهود

أو للحاجة إلى جذوع من قد تكون قطعت في ناحية من أجل توسيع معابر  تقطع، فمن أجل الضغط عليهم
  .صونأجل التسلق على الحيطان والقالع والح
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التي  بعض النخيل وهي قليلة من تلك المزارع الواسعة ت ونحو ذلك، المهم أنه قطعمن أجل إيقاٍدقد يكون و
 إغاظة لهم، وفي هذا يقول ؛أنه أحرقت بعض النخيل: كانت تعرف بالبويرة، وفي بعض المرويات في السير

وا راجعين إلى مكة وتركوا اليهود للمشركين حينما انطلق يذكر ما وقع -رضي اهللا عنه-حسان بن ثابت 
  : المحتوميواجهون مصيرهم

تفاقدنهم توليس لهم ببلد ***  نصروا قريشاً  معشرصير  

  .يقصد النضير

  .ويرة مستطير بالبحريقٌ    ***  راة بني لؤي على سنوها                       

  :يقول بن الحارث فأجابه أبو سفيان

  ق في نواحيها السعيروحر *** أدام اهللا ذلك من صنيٍع

   أراضينا تضيروتعلم أي *** هزستعلم أينا منها بنُ

فأنتم الذين  ، والحريق هو في أطراف بلدتكم ومدينتكم وفي نواحيكم،في مكة بعداء عن هذانحن : يقول
  .متنزهون عنهتتضررون من هذا ونحن 

أرجف اليهود، لما حصل هذا التقطيع ف }ركْتُموها قَاِئمةً علَى ُأصوِلهاما قَطَعتُم من لِّينٍَة َأو تَ{: هذه اآليةف
 من اإلفساد في قطع النخيلو ،تدعو إلى الصالح واإلصالحأنت يا محمد : استخدموا سالح اإلعالم وقالوا

 اختلفوا -مرضي اهللا عنه-فالقرآن يعالج هذه القضايا على طريقته الفذة، فرد عليهم بأن الصحابة ، األرض
 ،إن هذه ستصير إلى المسلمين:  وقالوا، بل منع من ذلك،بعضهم قطع، وبعضهم امتنع: في قطع النخيل

وأنهم ال زالوا في الحصار وأن ذلك فيه نكاية للعدو،  والذين قطعوها يرون أن ذلك لم يحصل للمسلمين بعد
ما {:  وترد على اليهود، تعالج هذا الموقف واليهود أرجفوا وغاظهم هذا الفعل، فنزلت هذه اآلية،فاختلفوا

الْفَاِسِقين خِْزيِليا فَِبِإذِْن اللَِّه ووِلهلَى ُأصةً عا قَاِئموهكْتُمتَر ن لِّينٍَة َأوتُم مجعلولم ي معالجة رفيعة جداً، }قَطَع 

  .}فَِبِإذِْن اللَِّه{: اللوم على المسلمين وإنما قال

سيرة في أول ليلة اللما قتل ابن الحضرمي في الوقعة المعروفة في  في نظائره -رك وتعالىتبا-كما قال اهللا 
 لم يعلموا بدخول الشهر الحرام، فأرجف المشركون -مرضي اهللا عنه-وكان الصحابة من األشهر الحرم 

 -عز وجل- اهللا هذا يقول على دين إبراهيم ويدعو إلى ملة إبراهيم وهم ينتهكون الشهر الحرام، فرد: قالواف

 على اً، ثم قال رد]٢١٧:سورة البقرة[ }يسَألُونَك عِن الشَّهِر الْحراِم ِقتَاٍل ِفيِه قُْل ِقتَاٌل ِفيِه كَِبير{ :عليهم

بر ِمن الْقَتِْل والَ َأكْ{وهي الكفر،  }والْمسِجِد الْحراِم وِإخْراج َأهِلِه ِمنْه َأكْبر ِعند اللِّه والِْفتْنَةُ{: المشركين
 لَِئكفَُأو كَاِفر وهتْ ومن ِديِنِه فَيع ِمنكُم تَِددرن يمواْ وتَطَاعِإِن اس ن ِديِنكُمع وكُمدري تَّىح قَاِتلُونَكُمي الُونزي

 ابحَأص لَِئكُأوِة واآلِخرا ونْيِفي الد مالُهمِبطَتْ َأعحونا خَاِلدِفيه ممن  القضية التي تتعلق بالمسلمين }النَّاِر ه
لم  }يسَألُونَك عِن الشَّهِر الْحراِم ِقتَاٍل ِفيِه قُْل ِقتَاٌل ِفيِه كَِبير{: انتهاك حرمة الشهر الحرام رد عليها بكلمتين

 -عز وجل- باهللا تكفرونأنتم ف ،، لكن أفعالكمغرقت فيها كل الجهود واإلمكاناتتُتحول إلى شناعة است

ثيرها أعداء  عن المسجد الحرام وما إلى ذلك، هذه الطريقة الصحيحة في المعالجة للقضايا التي يونصدتو
  .اإلسالم على المسلمين
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 المواد ونيرمو ، النساء واألطفالوسءعلى ر من يأتي ويرمي األطنان  وهميتهمون المسلمين باإلرهاب
 ، عليهم بيوتهمون ويهدم،وس المساكينءوأنواع األسلحة التي تجرب على ر ،حارقةوالمواد ال ،المشعة
وأولى، فالمسلمون ينبغي أن يستفيدوا من طريقة هم أهل ذلك وأخص به و ، المساجد قاعاً صفصفاًونويجعل

كفار لهم أن  فيما أراد الايقعولويستفزونهم ويستخفونهم الكفار يجرونهم القرآن لمعالجة هذه القضايا ال أن 
ما يصموننا به  نصدق فال ببعض، فيتحول كل التفكير والجهد الذهني والبدني إلى اشتغال بعضهم ،يقعوا به

  .نشتغل بأنفسنا ثم بعد ذلك نحن ،وينسبوننا إليه

 منه استنبطوإذا كان هذا اإلذن الشرعي هنا يحتمل أن يكون اإلذن الشرعي،  اإلذن }فَِبِإذِْن اللَِّه{: هذا الردو
الحرب يجوز للمسلمين أن يخربوا  في أنه في حال الحصار مع العدو -رحمه اهللا-الفقهاء كاإلمام مالك 
 فالالحرب مع المشركين،  ولحصارهذا في حال او وما كان فيه نكاية وإغاظة، ،المرافق الحيوية للعدو

ينقل ف ،المصالح هنا وهناك ويضرب ،يتوهمه بعض الناس اآلن من أنه يريد أن يضرب المصالح الفالنية
 والكفار يجيدون الفرص في مثل ،جهل وضرره وفساده عائد إلى المسلمين فهذا ،الحرب إلى بالد المسلمين

حينما تكون حرب قائمة بين المسلمين والكفار، لكن هذا الذي وقع، وهذه التصرفات لمزيد من التسلط، 
وا المرافق الحيوية للكفار، من طرقات ومحطات كهرباء،  يضربحاصروا بلداً من بالد الكفار يجوز لهم أنو

الحروب في ف ،إلى غير ذلك من أجل شل حركة العدو، وهذا الذي يفعله الناس في الحصار إلى يومنا هذا
  . ويضرب كل شيء، وتضرب المياه، وتنطفئ الكهرباء،تضرب المرافق

ما كان فيه نكاية و المعنى في حال الحصار، وبعض أهل العلم هذا -اهللارحمه -اإلمام مالك استنبط منه ف
 -عز وجل-قدره اهللا اإلذن الكوني أن هذا أمر وقع وبالعدو، وإذا كان اإلذن هو من قبيل اإلذن الكوني، 

يشمل هذا  أن اإلذن في هذه اآلية -واهللا أعلم-هذا أمر لو شاء اهللا لم يكن، واألقرب و ،}فَِبِإذِْن اللَِّه{وقضاه 
وبما أنه واقع فقد حصل فيه  به لبين حكمه وأنكره، -عز وجل- ألنه لو لم يأذن اهللا ؛إذن شرعيفهو وهذا، 
  .الكوني، فاجتمع فيه اإلذن الكوني واإلذن الشرعياإلذن 

وكسر نفوسهم وإيالمهم، وهذا الفسق ليذلهم فيحصل به من إغاظتهم  }وِليخِْزي الْفَاِسِقين{: ثم ذكر تعليالً قال
شرعي؛ ألن ، وهذا يدل على أن هذا اإلذن إذن -جل جالله- به الفسق األكبر وهو الكفر باهللا المقصود

فما يحصل به إغاظتهم فإن أن يخزي الفاسقين، من أجل :  أي}وِليخِْزي{: الشارع قصده وأراده شرعاً، قال
  . يحبه ويأذن به لكن بضوابطه الشرعية-عز وجل-اهللا 

ففي غالبه ومجمله ئيس الذي تتحدث عنه هو وقعة النضير، وما يذكر بعد ذلك الحشر موضوعها الرسورة و
 وما نتج عنها وما يرتبطإن موضوع هذه السورة هو وقعة النضير : مما يتصل بها؛ ولهذا نستطيع أن نقول

م التي الغنائبها؛ ولهذا جاء الحديث عن الفيء؛ ألن هذا الفيء هو أول مال صار إلى المسلمين من غير قتال، 
واعلَمواْ َأنَّما غَِنمتُم من {:  حكمها في سورة األنفال-عز وجل-حصلت للمسلمين في وقعة بدر ذكر اهللا 

 فجعل ،]٤١:سورة األنفال[ }شَيٍء فََأن ِللِّه خُمسه وِللرسوِل وِلِذي الْقُربى والْيتَامى والْمساِكيِن وابِن السِبيِل
    وهي هذه التي ذكرها اهللا، جعله على خمسة أقسام:للمقاتلين، هذا في الغنائم، والخمسأخماس الغنيمة أربعة 
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 وسهم ، سهم اهللا}فََأن ِللِّه خُمسه وِللرسوِل وِلِذي الْقُربى والْيتَامى والْمساِكيِن وابِن السِبيِل{: -عز وجل-
وأما الفيء فإن حكمه يختلف عن حكم الغنيمة، فاهللا ذكر في اآلية احد،  و-صلى اهللا عليه وسلم-رسوله 

وما َأفَاء اللَّه علَى رسوِلِه ِمنْهم فَما َأوجفْتُم علَيِه ِمن خَيٍل ولَا ِركَاٍب ولَِكن اللَّه يسلِّطُ رسلَه {: األولى قال
وما َأفَاء اللَّه علَى رسوِلِه {: في قولهالضمير و، ]٦:سورة الحشر[ }يٍء قَِديرعلَى من يشَاء واللَّه علَى كُلِّ شَ

ميعني من الكفار من أعدائكم "منهم"وإن كان ذلك ليس بقاطع، وهو يحتمل  ،يهود النضيريرجع هنا إلى  }ِمنْه 
 ذلك هم يهود لذي ذكر قبلمن أعداء اإلسالم يحتمل، ولكن األصل أن الضمير يرجع إلى أقرب مذكور، وا

 الفيء فيه كالم }وما َأفَاء اللَّه علَى رسوِلِه ِمنْهم فَما َأوجفْتُم علَيِه ِمن خَيٍل ولَا ِركَاٍب{: النضير، فهذه اآلية
ة آيكما في األرجح أنه يختلف عن مال الغنيمة، وأن مال الغنيمة يقسم ل وتفاصيل كثيرة ألهل العلم، وطوي

 ،فاء الظل:  تقول:عدوهم، فاءانتقل إليهم من : األنفال، وأما الفيء فهو المذكور هنا، فاء إلى المسلمين يعني
إذا صار إلى الناحية و فيء، : الزوال يقال لهدإذا انتقل بعوالفيء هو انتقال الظل من ناحية إلى ناحية، و

هذا هو الفيء، والغنيمة ما حصل عليه وير قتال، من غاألخرى، فهذا المال انتقل من الكفار إلى المسلمين 
  .لمسلمون من أموال الكفار بالقوة بالقتالا

               اإليجافو }فَما َأوجفْتُم علَيِه ِمن خَيٍل ولَا ِركَاٍب{:  يقول-تبارك وتعالى-هذه اآلية اهللا وفي 

سير البإيقاع، فهو  وجف الفرس إذا أسرع:  أو نوع من اإلسراع، يقال،لمشينوع من اهو اإلسراع، وهو 
بل التي والركاب المقصود بها اإل ، الخيل معروفة}فَما َأوجفْتُم علَيِه ِمن خَيٍل ولَا ِركَاٍب{سريع بإيقاع، ال

 ،ترمز إلى شيء -لى أعلمواهللا تعا-والخيل إلى اليوم، أعدت للركوب، وال زال الناس يطلقون عليها هذا 
 اإلغارة، وفي قصة والركاب ترمز إلى شيء آخر، فالخيل ترمز إلى اإلغارة على العدو؛ ألنها تستعمل في

 أن يتبع المشركين وينظر فإن جنبوا -رضي اهللا عنه-ا  علي-صلى اهللا عليه وسلم- أمر النبي حينحد ُأ
ن ركبوا الخيل فهم يريدون المدينة، فالخيل للهجوم واإلغارة؛  ركبوا اإلبل، وإيعنيالخيل فإنهم يريدون مكة، 

نخرج ونستخلص إذا أدركنا هذا المعنى وألنها تحسن الكر والفر، وأما الركاب فتستعمل للسفر الطويل، 
لم هذا المال الذي حصل لم يحصل بكدكم وال تعبكم، فإنه :  يقول لهم-عز وجل-كأن اهللا : بمعنىوبنتيجة 

  .تعباًوال بسفر طويل قطعتموه حتى حصل لكم ذلك، لم تبذلوا فيه تكم على عدو يحصل بإغار

كأن هذا  وال لقيتم حرباً وال مشقة، ،قةأو إليه شُلم تقطعوا عليه : يعني }فَما َأوجفْتُم علَيِه ِمن خَيٍل ولَا ِركَاٍب{
ء، فإنه يختلف عما عهدتم وعرفتم من اً في الفيال تنتظروا شيئف ،تمهيد لبيان حكم هذا الفيء أنه ليس كالغنيمة

  .أحكام الغنائم

إنها : }ولَِكن اللَّه يسلِّطُ رسلَه علَى من يشَاء واللَّه علَى كُلِّ شَيٍء قَِدير{: في قولهمن أهل العلم من يقول و
 فالحكم ،من بني النضير }ى رسوِلِه ِمنْهموما َأفَاء اللَّه علَ{:  قال-عز وجل-خاصة ببني النضير؛ ألن اهللا 

فَما َأوجفْتُم علَيِه ِمن خَيٍل {: ؛ ولهذا قال-صلى اهللا عليه وسلم-يختص ببني النضير فقط، فهي لرسول اهللا 
 -صلى اهللا عليه وسلم-فالنبي ليس لكم منها شيء؛ ولهذا  }ولَا ِركَاٍب ولَِكن اللَّه يسلِّطُ رسلَه علَى من يشَاء

   ،]٧:سورة الحشر[ ،}فَِللَِّه وِللرسوِل وِلِذي الْقُربى والْيتَامى والْمساِكيِن{:  فيها لم يراِعاًقسمها بين المهاجرين، إذ
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 ببني النضير؛ ةخاصهي ال تتعلق بموضوع الفيء وأحكام الفيء، وإنما اآلية هذه : فمن أهل العلم من يقول
صلى -فجعلها لرسول اهللا  }فَما َأوجفْتُم علَيِه ِمن خَيٍل ولَا ِركَاٍب ولَِكن اللَّه{:  قال لهم-عز وجل-هللا ألن ا

: قسمها بين المهاجرين، وقيل: ألنصار قيل لم يقسمها بين ا، خاصة؛ ولهذا لم يعط األنصار-اهللا عليه وسلم

 بن أبي  سيفَ-رضي اهللا تعالى عنه- بن معاذ سعدعطى نه أإعطى ثالثة من األنصار لحاجة، وإنه أ
  .الحقيق

صلى اهللا عليه - وقد صحت بعض الروايات التي تدل على أن النبي  اآلية خاصة،يحتمل أن تكون هذهو
أن هذه اآلية خاصة  في اآلية التي بعدها، فهذا يؤيد -عز وجل-التي ذكرها اهللا الطريقة و لم يقسمها، -وسلم

ويحتمل أن يكون ذلك  يتصرف فيها كما شاء، -صلى اهللا عليه وسلم-ير، جعلها اهللا لرسوله ببني النض
فَما َأوجفْتُم {:  ألجل أال يتطلعوا إلى شيء من هذا الفيء، فقالمسهونفأراد أن يروض فتوطئة لما يذكر بعده، 

سلِّطُ رسي اللَّه لَِكنلَا ِركَاٍب وٍل وخَي ِه ِمنلَيشَاءعن يلَى مع ثم بين حكمها بعد ذلك أنها ليست بحق }لَه 
ما َأفَاء اللَّه علَى رسوِلِه ِمن َأهِل {:  وهي اآلية التي بعدها، قال،لها طريق آخر في القسمةللمقاتلين وإنما 

، ثم ذكر األصناف الخمسة حكم الفيء عموماً هنا يبين }ِمن َأهِل الْقُرى{: هناو ،"منهم: "هناك قال }الْقُرى
    والعلماء  ،}لْمساِكيِن وابِن السِبيِلفَِللَِّه وِللرسوِل وِلِذي الْقُربى والْيتَامى وا{، مس الغنيمةالمذكورة في خُ

 جديد؟ هل هي متعلقة باآلية التي قبلها أو هذا ابتداء كالم:  تكلموا كثيراً على هذه اآلية، أوالً-رحمهم اهللا-

ما َأفَاء اللَّه علَى رسوِلِه ِمن َأهِل {:  وهنا قال،}وما َأفَاء اللَّه علَى رسوِلِه ِمنْهم{: هناك عطف بالواوف
د، هكذا قال طائفة من هذا ابتداء كالم جدي: قالواو بالواو،  يأتمل منهم، و:لم يقل، فذكر أهل القرى و}الْقُرى

، ؟م وما حقيقة الفيءيقسأن  ية وكيف، وأحكام الفيء،أهل العلم؛ ولهذا اختلفوا فيها اختالفاً كثيراً في أحكامها
 وأنه يختلف عن حكم الغنيمة لما ذكرت، ،لحكم الفيء أن هذه اآلية مبينة -واهللا تعالى أعلم-ولعل األقرب 

هنا  كما يقال للمقاتلين، كما هو في الغنيمة لهم أربعة أخماس، ،حق مكتسبفيقسم إلى أقسام خمسة ليس ذلك ب
ن اآلية السابقة وهذه اآلية كل إ : يقول-رحمه اهللا- في خمسة أقسام، والشافعي -عز وجل- جعلها اهللا ،ال

هللا  فجعلها ا، تلك في بني النضير فقط،ال: ذلك يتحدث عن الفيء وتلك مثل التوطئة لهذه، وبعضهم يقول
، وهذه تبين عموماً أحكام الفيء، واألمر في هذا يسير، لكن اإلشكال في -صلى اهللا عليه وسلم- لرسول اهللا

أو يخص ذلك بالجزية أو ن هذه اآلية منسوخة بآية األنفال، إ :ن الفيء هو الغنيمة، أو يقولإ :قول من يقول
هذه اآلية غير متعلقة باآلية التي :  يقولونالخراج فقط، فهذه األقوال على كل حال فيها إشكال، الجمهور

وهذا الذي قال به مالك واألحناف، جعلوا سبقت، لكن ما هي التفاصيل؟ يختلفون في ذلك اختالفاً كثيراً، 
ما َأفَاء {:  يقول-تبارك وتعالى-اهللا وا كانت،  وهذه في أحكام الفيء عموماً أي،األولى في بني النضير خاصة

 -صلى اهللا عليه وسلم- سهم اهللا وسهم النبي }ى رسوِلِه ِمن َأهِل الْقُرى فَِللَِّه وِللرسوِل وِلِذي الْقُربىاللَّه علَ

في : والسالح، يعني والباقي يجعله في الكراع ، يأخذ نفقة أهله سنة-صلى اهللا عليه وسلم-كان النبي فواحد، 
يجعل في : يمكن أن نقول اآلنو والسالح، ،يركب الناس عليهاله الخيل واإلبل بالمراكب للحرب، يشترى 
   ،تصنع منه الطرقو ،الت الحربيةاآله بتشترى و ،مدارسوال ،مستشفياتاله ببنى  تُ،المصالح العامة للمسلمين
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واحد، سهم هذا ف، -صلى اهللا عليه وسلم-مصالح العامة، هذا سهم اهللا وسهم الرسول الإلى غير ذلك من 
أهل العلم اختلفوا ، و-صلى اهللا عليه وسلم-المقصود بهم قرابة النبي  }وِلِذي الْقُربى{: سهم األخرىألتبقى او

ال يختص بالفقراء، وإن كان القائل واألقرب أن ذلك ، ؟من الزكاةهل يختص ذلك بالفقراء منهم ألنهم حرموا 
األقرب أن وفي هذه التفاصيل، أن أدخل  وله مستند من النظر، ولكن ال أريد ،بأن ذلك يختص بهم له حجة

وذوي القربى وإن لم  -صلى اهللا عليه وسلم-قرابات النبي يعني  ،ةالفيء يعطى منه الخمس لذوي القراب
هناك ف موضع إشكال، وهوص بالفقراء منهم، م من فقد أباه وهو دون البلوغ، وهذا يختيواليتيكونوا فقراء، 

، وهذه  أطلق ذوي القربى هناك وهنا-تبارك وتعالى-اهللا  مع أن ،للفقراء : وهنا نقول، يشمل الجميع:قلنا
  .ختص بفقرائهمن القرابات أيضاً يإ :إذا قلتم ذوي القربى يختص بالفقراء فقولوا: من يقولحجة 

هنا،  فال يعطى، وأما المساكين فهم الفقراء؛ ألن اهللا أفردهمالفقراء منهم، أما إذا كان اليتيم غنياً فاليتامى 
   .معنىكر دخل فيه الفقير إال إذا اجتمع الفقير والمسكين فيكون لكل واحد إذا ذُومعلوم أن المسكين 

أو نحو ذلك، فإنه يعطى ما يكفيه  نفقته أو انتهت نفقته وابن السبيل هو المسافر الذي انقطع في سفره، فقد
كون هذا في بلده من األغنياء ويركب قد يفلمثله، وهذا يختلف باختالف الناس، حتى يرجع مما يصلح 

على مستوى معين، ومع ذلك إال في فنادق على مستوى معين، وال يأكل إال طعاماً  وال يسكن ،الطائرات
 وتركب في أي مركب ،ما يسد الرمقنحن نعطيك :  يقال لهفاليهان، أن  يصلح لمثله ال ؛ ألنهفيعطى

من ويعطى تذكرة ركوب حافلة، ت عادته ركوب الحافالت يعطى ما يصلح لمثله، فمن كانبل  ،يوصلك، ال
من كان ال يسكن إال بفنادق و ،عطى ما يصلح لمثلهمتواضعة بسيطة ي مفروشة اًيسكن شققأن  عادته تكان

 هذا، عطى ما يصلح لمثله، ولو كان غنياً في بلده بحيث ال يحتاج، وال يكون ذلك على سبيل اإلقراريفخمة 

 يعتبر هذا ابن سبيل إال ال ف،ت السريعةالوالحوابطاقات، ال :يع أن يصل إلى ماله، أما اليومإذا كان ال يستط
 والمعلومات التعريفية، حتى لو ،إلى ماله، كأن يكون هذا اإلنسان فقد كل شيء حتى بطاقتهإذا تعذر وصوله 

 كل شيء، لك مثالً، فقدوال يستطيع أن يأخذ من حسابه وال غير ذجاءت حوالة ستطلب منه هذه األشياء، 
  . يعطى ما يصلح لمثله أنهفالشاهد

 وإنما بحسب حاجاتهم، قد -على األرجح-الذي ال يشترط فيه التساوي  هذا التقسيم -عز وجل-ثم علل اهللا 
 نصيب األسد من ايأخذوأن ممكن من ال فهؤالء ولكن عندنا أيتام كثر بعد الحرب،ال يوجد عندنا ابن سبيل 

  .ل، وهكذاهذه األموا

من التداول، فالشيء المتداول ذلك الذي يتداوله ولة بالضم والد }كَي لَا يكُون دولَةً بين الَْأغِْنياء ِمنكُم{: قال
في التصرف بالشيء، وإن كان في عرف االستعمال يقال ذلك ، والتداول هو التعاقد ولة د:المتداولون يقال له

  .ولة د:يتداوله الناس يقال لهفي خصوص المال، المال الذي 

األموال لتصل و فالشارع يفتت الثروة }كَي لَا يكُون دولَةً بين الَْأغِْنياء ِمنكُم{: -تبارك وتعالى-ثم قال اهللا 
 غنى ويزداد الفقراء بؤساً وفقراً؛ ا، فال تبقى األموال حكراً بيد األغنياء فيزدادوإلى أوسع نطاق في المجتمع

   ،الممتلكات إذا مات الميت ما تذهب إلى ولده األكبر مثالًو ،األموال الخاصةو ،ا تالحظون حتى الميراثولهذ
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 وشيء يذهب للبنات واألوالد، وهكذا ، وشيء يذهب لألب،أو إلى أوالده فقط من صلبه، شيء يذهب لألم
 وقل مثل ذلك فيما يجب من ،وزع مالهيمات من فتت هذا المال ويتوزع، كل يبالقسمة الشرعية المعروفة 

لإلنسان، فالشارع قصد أن يصل ذلك إلى آخرين من أجل  واألموال المشابهة التي تحصل ،مال الركاز مثالً
  .ثراء والبقية يعيشون في الحرمانمخصوصة محدودة معينة تزداد بأيد أال يبقى المال 

 والسياق هنا في العطاء المالي، ]٧:سورة الحشر[ }م عنْه فَانتَهواوما آتَاكُم الرسوُل فَخُذُوه وما نَهاكُ{: ثم قال
 أو تطمح نفوسكم في أموال قد ال تصل ،ال تطلبوا شيئاً ليس لكم: يقول لهمووهنا يريد أن يروض نفوسهم 

  .إنما ما جاءكم من غير استشراف فخذوه، واألدلة على هذا كثيرةوإليكم، 

من :  يعني}وما نَهاكُم عنْه{ما أعطاكم من المال، :  يعني}اكُم الرسوُل فَخُذُوهوما آتَ{ :في قولهالسياق ف
أللفاظ القليلة باألن القرآن يعبر به ؛ واألمر والهدايات فخذوهما آتاكم من التشريع يدخل في ذلك والمال، 

فقابله بالنهي، فكأنه  }اكُم عنْه فَانتَهواوما نَه{:  قال-تبارك وتعالى-أن اهللا والدالة على المعاني الكثيرة، 
 ،فاآلية سياقها في األموال }وما نَهاكُم عنْه فَانتَهوا{ خذوه، ، عنه بالقبولهما أمركم به فافعلوا، تلقو: يقول

ما  و، والتشريع، والهدايات،وتشمل أيضاً ما آتاكم من األمر ،وهي صادقة على هذا المعنى في العطاء المالي
ما نهيتكم عنه ((: -صلى اهللا عليه وسلم-أشبه ذلك فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا؛ ولهذا يقول النبي 

الحديث المخرج في ، ومما يدل على صحة هذا الفهم )١())به فأتوا منه ما استطعتم وما أمرتكم ،فاجتنبوه
والمستوشمات، والنامصات،  لعن اهللا الواشمات،((: -رضي اهللا تعالى عنه-الصحيح حديث ابن مسعود 

 أم يعقوب :ا إلى آخره، فجاءت امرأة يقال له)٢())... المغيرات خلق اهللا،والمتنمصات، والمتفلجات للحسن
     لوجدتيه، ثم ذكر لها هذه هقرأتيأما إنك لو : ولم تجد ذلك فيه، فقال لهافذكرت أنها قرأت المصحف 

 رضي اهللا تعالى عنه- فهذا في قضايا التشريع، فهكذا فهم ابن مسعود ،}ذُوهوما آتَاكُم الرسوُل فَخُ{: اآلية

  .وأرضاه

كما هي العادة في القرآن حينما يبين لهم أحكام التشريع يذكر لهم  }واتَّقُوا اللَّه ِإن اللَّه شَِديد الِْعقَاِب{: ثم قال
 وما عنده من العقاب ، وما عنده من الثواب،-عز وجل-ما يحصل به لزوم تلك األحكام من التذكير باهللا 

صلى اهللا عليه - وأمر رسوله ، والقبول ألمر اهللا،الرقابة الذاتية في نفوسهم، ومن أجل تحقيق االنقيادلتوجد 
  .وسلم

ن فَضلًا من اللَِّه وِرضوانًا ِللْفُقَراء الْمهاِجِرين الَِّذين ُأخِْرجوا ِمن ِدياِرِهم وَأمواِلِهم يبتَغُو{: ثم بعد ذلك قال
اِدقُونالص مه لَِئكُأو ولَهسرو اللَّه ونرنصيهذه اآلية األرجح أنها تتعلق بأحكام الفيء،  ،]٨:سورة الحشر[ }و

 ئك أوال؟ ومن أحق الناس به،ن أولى الناس به ميبينفكذلك أيضاً ، فكما أن الفيء يوزع على هذه األقسام

                                     

 وترك إكثار سؤاله عما ال ضرورة إليه أو ال يتعلق به -صلى اهللا عليه وسلم-يره قرواه مسلم، كتاب الفضائل، باب تو - ١
 ).١٣٣٧(تكليف وما ال يقع ونحو ذلك، برقم 

 ، والنامصة، والمستوشمة، والواشمة، والمستوصلة،مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلةرواه  - ٢
 ).٢١٢٥( والمغيرات خلق اهللا، برقم ، والمتفلجات،والمتنمصة
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 وتركوا وراءهم كل شيء، كان الرجل يأتي ليس عليه -صلى اهللا عليه وسلم-هاجروا إلى اهللا ورسوله الذين 
 فهؤالء ، وقد يكون صاحب ثروة،إال إزار، ما عنده شيء، ترك كل شيء الوطن واألهل والعشيرة والمال

ِللْفُقَراء الْمهاِجِرين {: ن فقال وأن يعطوا من هذه األموال التي تصير إلى المسلمي،أن يعوضواأولى الناس 
اِلِهموَأمو وا ِمن ِدياِرِهمُأخِْرج منهم الخروج وإال فإن الكفار ال يريدونفخروجهم كان بتسلل وخفية  ،}الَِّذين 

بمنزلة ال ينتشر اإلسالم، لكن لما اضطرهم الكفار إلى الخروج كان ذلك أ من أجل بل يريدون اضطهادهم
 }يخِْرجون الرسوَل وِإياكُم َأن تُْؤِمنُوا ِباللَِّه ربكُم{: -عز وجل-قال اهللا فهم الذين تسببوا فيه؛ ولهذا اإلخراج، 

م الذين أخرجوه؛ ألنهم تسببوا خفية، فجعلهم ه خرج -صلى اهللا عليه وسلم-مع أن النبي  ،]١:سورة الممتحنة[
  .ى المسلمينعلفي هذا اإلخراج بالتضييق الذي فرضوه 

}اِلِهموَأمو وا ِمن ِدياِرِهمأو القرية التي يسكنها ،أو مكان تسكن فيه القبيلةوالديار هي مكان القبيلة  }ُأخِْرج 
 ورسولَه ُأخِْرجوا ِمن ِدياِرِهم وَأمواِلِهم يبتَغُون فَضلًا من اللَِّه وِرضوانًا وينصرون اللَّه{ذلك،  أو نحو ،الناس

اِدقُونالص مه لَِئكملك البيوت فيها؛ ألن اهللا واآليات تتعلق بها جملة من األحكام، مثل أرض مكة هل تُ }ُأو
  .، إلى غير ذلك من األدلة التي يستدل بها؟إليهمب الديار سفن }ُأخِْرجوا ِمن ِدياِرِهم{: قال

   من اهللا  شهادة هوهذ }ِرضوانًا وينصرون اللَّه ورسولَه ُأولَِئك هم الصاِدقُونيبتَغُون فَضلًا من اللَِّه و{: قال

، لم -عز وجل-يريدون بها ما عند اهللا وسالمة نياتهم، وأن هجرتهم هذه  لهم بصحة مقاصدهم -عز وجل-
لدنيا يصيبها أو امرأة جرته ومن كانت ه((: يقول -صلى اهللا عليه وسلم-يهاجروا من أجل دنيا، والنبي 

وحسن نياتهم، بسالمة مقاصدهم لهم  -عز وجل-الء شهد اهللا  هؤ،)٣())ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه
  .}وينصرون اللَّه ورسولَه{: هم يريدون ما عنده، قالوأن

 بين طرفي الكالم، وهذا "هم"ير الفصل جاء باسم اإلشارة للبعيد، وجاء بضم }ُأولَِئك هم الصاِدقُون{: ثم قال
وهذا فيه من الثناء على المهاجرين صفة الصدق بهم، كأنه ال صادق إال هؤالء، يشعر بالحصر، كأنه حصر 

  .م وأرضاهمرضي اهللا تعالى عنه-الخلفاء األربعة ، وعلى رأسهم -مرضي اهللا تعالى عنه-

وا الدار والِْإيمان ِمن قَبِلِهم يِحبون من هاجر ِإلَيِهم ولَا يِجدون ِفي ءوالَِّذين تَبو{: -تبارك وتعالى-ثم قال اهللا 
 اآلية، هذا ثناء ]٩:سورة الحشر[} صدوِرِهم حاجةً مما ُأوتُوا ويْؤِثرون علَى َأنفُِسِهم ولَو كَان ِبِهم خَصاصةٌ

فالذين تبوءوا نصار، فالمجتمع في المدينة كان ينقسم إلى مهاجرين وإلى أنصار، على الطائفة الثانية وهم األ
سكنوا الدار واستوطنوها، لكن هنا يرد : النزول والسكنى، تبوءوا الدار، يعني: بوء بمعنىالدار واإليمان، الت

وا الدار ءتَبو{ ؟سكناإليمان ير فهل معطوف على الداإن اإليمان :  إذا قلنا}وا الدار والِْإيمانءتَبو{: إشكال
انالِْإيماًوطن يسإليمان لالكن  ،الدار تسكنف }و هنا محذوف مقدر، : كثير من أهل العلم يقولونسكن، ففي

تبوءوا : بعضهم يقولوتحذف من الكالم ما يفهم من السياق، ، والعرب والذين تبوءوا الدار واعتقدوا اإليمان

                                     

م، ، ومسل)١(، برقم -صلى اهللا عليه وسلم- رواه البخاري، كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول اهللا  - ٣
وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من األعمال، برقم ) إنما األعمال بالنية: (-صلى اهللا عليه وسلم-كتاب اإلمارة، باب قوله 

)١٩٠٧.( 
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، كما فكأنهم لزموا الدار ولزموا اإليمان السكنى، ،لفظة لزموا هذه يدل عليها التبوءفاإليمان، الدار ولزموا 
  :، والشاعر يقولشركاءكموادعوا : أي ]٧١:سورة يونس[ }فََأجِمعواْ َأمركُم وشُركَاءكُم{: -عز وجل-قال اهللا 

متقلداً سيفاً ورمحاً *** ك في الوغىورأيت زوج  

 قالدة يعني يلبس كالقالدة، والعجم يضعونه في ،بالعنقبرباط  السيف تربطيف معروف، العرب للستقلد ال
، ورأيت  وإنما يحملتقلدهذه طريقة األعاجم، لكن الرمح ما ي الحزام الذي في الوسط، ،السير الذي في الوسط

ن  والعرب تفهم ذلك ِم،ذوففي الحرب، متقلداً سيفاً وحامالً رمحاً، ففيه مقدر مح: زوجك في الوغى، يعني
ن خاطبهاخطاب م.  

هو النزول واالستقرار والتمكن، وأصله  }وا الدار والِْإيمانءوالَِّذين تَبو{: -تبارك وتعالى-قوله والتبوء في 
يرجع بعد انتشاره في حاجاته، : صاحبها، يعنيمن اتخاذ المباءة وهي المكان أو البقعة التي يبوء إليها 

 قال -عز وجل-وهذا يجيب على سؤال معروف أن اهللا أنهم آمنوا قبل مجيء المهاجرين إليهم، : المعنىو
 أليس ،ن أسلموا قبل األنصار ومعروف أن المهاجري}وا الدار والِْإيمان ِمن قَبِلِهمءوالَِّذين تَبو{: عن األنصار

  كذلك؟

رضي اهللا تعالى - مصعب بن عمير -صلى اهللا عليه وسلم-لنبي ثم انتقل اإلسالم المدينة، وبعث إليهم ا
سكنى المدينة مع اإليمان، كان ذلك قبل :  هو مجموع األمرين}ِمن قَبِلِهم{:  تعالىفالمراد بقوله، -عنه
العلم من أسماء أهل وقد اعتبر  ،المدينةالدار المقصود ب ،}وا الدار والِْإيمان ِمن قَبِلِهمءتَبو{هاجرين، الم

 في أصلها موضع القبيلة من ،طيبة وطابة والدار والمدينة، وأصل الدار تطلق على البالد أو موضع: المدينة
  .ى القرية أو المدينة أو نحو ذلكاألرض، وصارت تطلق عل

    في الفيء، وهذا الذي مشى عليه عمر بن الخطاب هؤالء لهم حق فاألرجح أنها معطوفة على ما قبلها، ف

  .وإن لم يكن هذا محل اتفاق، - وأرضاهرضي اهللا تعالى عنه-

وا الدار والِْإيمان ِمن ءتَبو{ : على هؤالء األنصار بهذه الصفات العجيبة-صلى اهللا عليه وسلم-ثم أثنى النبي 
ِهمِإلَي راجه نم ونِحبي ِلِهموربمانزوح اآلخرين إلى ديارهم، ون العادة أن القبائل أو أهل القرى يكرهو }قَب 

مقاربة  وعلى ، وعلى الماء، قاتلوهم على المرعى،إلى أرضهموإذا نزحت قبيلة إلى ناحيتهم حصل قتال 
وهذه  فكانوا يحبون من هاجر إليهم، -مرضي اهللا تعالى عنه-أما هؤالء من األنصار الديار التي يسكنونها، 

ملق أو نحو تة لم تكن عبارة عن مجامالت ومصانعة كاذبة أو نوع من ال أن المسأل-عز وجل-شهادة من اهللا 
يرة الذين يضيقون ذرعاً وبهذا نعرف ضيق العطاء عند كثير من الناس أصحاب النفوس الصغذلك، 

جاءوا للعمل  فأكثرهم ، الذين جاءوا من أجل أن يواسيهم إخوانهم ببعض ما في أيديهم:وابإخوانهم، ال يقول
 من أصحاب النفوس الضيقة اًكثيرهم، ويقدمون لهم أشياء تنفع المجتمع وتنفع األمة، ومع ذلك تجد بعرق جبين

أو  يتعامل مع هذه القضايا بأخالق تدل على لؤم، كأنهم جاءوا ليأخذوا ما في يده، أو كأن رزقه سيتحول إليهم
 هذه التربية اإليمانية القرآنية ت باإليمان، وما ترب-كما ينبغي-ولألسف هذه نفوس ما ارتاضت نحو ذلك، 
  في  ووالناس في قراهم ،؟هنا، وينبغي على اإلنسان أن يفتش نفسه هل هو كذلك -عز وجل- اهللا  التي ذكرها
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أخرى، هذا ا إليها من أماكن وونزحومناطقهم ونحو ذلك لربما يتبرمون إذا جاء آخرون  أراضيهم وديارهم
مجاعة أو نحو ذلك فنزحوا إليهم كيف به ضراء ومشكلة أو حرب أو  ممن نزلت فضالً عما لو جاءهم أحد

ببعض ما قام به لو قام أحد اليوم وة، شيء من المراجعالنفوس تحتاج إلى ووحالهم وأعمالهم؟ تكون أخالقهم 
هم في عقله، واجلس مع نفسك وفكر قليالً المهاجرين التُّ مع إخوانهم من -مرضي اهللا تعالى عنه-األنصار 

 }يِحبون من هاجر ِإلَيِهم ولَا يِجدون ِفي صدوِرِهم حاجةً مما ُأوتُوا{: هللا يقولذلك، امصداق نظر ستجد وا

يضيقوا علينا، وهؤالء جاءوا ليضايقونا، : والوولم يقيحبون هؤالء الذين جاءوا،  ،مع المحبةهذه صفة أخرى 
ئك هم أوالالمهاجرون ليسوا فقط و في بعض األوقات في المدينة، أكثر من األنصارار المهاجرون صوقد 

بعض و هم الذين جاءوا من سائر النواحي من غير المدينة، بعضهم من األعراب، ،الالذين جاءوا من مكة، 
  .المهاجرينبعض هؤالء من جهينة، كل هؤالء في عداد وهؤالء من بني سليم، 

ال يحسدون بمعنى الحسد، أن تكون كن هنا مممن الالحاجة  }م حاجةً مما ُأوتُواولَا يِجدون ِفي صدوِرِه{: قال
الذي بشيء من العطاء، وهم بحاجة إلى تعويض، ذلك  -صلى اهللا عليه وسلم-المهاجرين إذا اختصهم النبي 

يرة أو الطمع، وال الغ وفاتهم من أموالهم في ديارهم، فاألنصار ال يجدون في نفوسهم شيئاً من دوافع ،تركوه
وتطلباً تطلعاً الحاجة، بمعنى أنه يجد في نفسه  ،نفسر الحاجة بمعناها المتبادرأن  حتى لو أردنا ،تمتد نفوسهم

الحسددفع للمهاجرين، ال يجدون في نفوسهم حاجة فضالً عن لهذا الشيء الذي ي.  

  .نة إلى المديوامما أوتيه هؤالء ممن هاجر: يعني }مما ُأوتُوا{ 

إن شئت أن تقول و ،هذه صفة أخرى ثالثة ]٩:سورة الحشر[ }ويْؤِثرون علَى َأنفُِسِهم ولَو كَان ِبِهم خَصاصةٌ{
الغير اإليثار هو تقديم و }ويْؤِثرون علَى َأنفُِسِهم{، }وا الدار والِْإيمانءووالَِّذين تَب{ :رابعة إذا اعتبرت األولى

: -عز وجل-؛ ولهذا قال اهللا اإليثار المحمود في األصل هووهذا  في حظوظها الدنيويةالنفس  على

أرضهم وفي هذه األشياء، وفي في العطاء وفي األموال  }ويْؤِثرون علَى َأنفُِسِهم ولَو كَان ِبِهم خَصاصةٌ{
اإليثار والعلماء تكلموا على مسألة ، - جاللهجل- بالطاعات؛ ألن ذلك يؤذن بالزهد بما عند اهللا وليس اإليثار

للصف األول، أو هل يجوز لإلنسان أن يؤثر الكبير كالعالم أو الوالد أو اإلمام العادل أو نحو ذلك، كأن يقدمه 
من باب التوقير، لكن و وبعض أهل العلم أنه سائغ ال إشكال فيه، -رحمه اهللا-ر النووي هذا أمر ذكنحو ذلك 

كل واحد يقول ويريدون أن يصلوا أحياناً ناس فاتتهم الصالة فتجد  ، أحياناً في أشياء غير مناسبةما نفعله نحن
معاصي التظهر عليه عالمات : التدين، يعني أنت، وأحياناً يتقدم إنسان ال يظهر عليه سيما تفضل صلِّ: للثاني

 هيلع هللا ىلص- يبنلاوني تقدم أنت، في النهاية، كل واحد يقول للثامخالفات، وأحياناً هو الذي يتقدم وال
 إلى آخره، وإذا أراد اإلنسان أن يدخل المسجد ال سيما يوم )٤()..) أقرؤهم لكتاب اهللايؤم القوم(( :لوقي -ملسو

 في الخروج يخرجهو ،ؤثره بالدخول في قربة وطاعةييعني .. .تفضل أنت،: الجمعة كل واحد يقول للثاني

  .قبله على أن ذلك من قبيل اإلكرام، وهذا ليس بهذه الصورة التي قد نتوهمها

                                     

 ).٦٧٣(رواه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصالة، باب من أحق باإلمامة؟، برقم  - ٤
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أما األمور األخروية فال إيثار فيها في األصل، وحديث اإليثار المحمود هو الذي يكون في الحظوظ الدنيوية، ف
ال أوثر بنصيبي ((: لفقا ودفعه إليه -صلى اهللا عليه وسلم-ه النبي لَّلما تَ: -رضي اهللا تعالى عنه-ابن عباس 

ويْؤِثرون علَى َأنفُِسِهم ولَو {:  وصفهم اهللا بهذه الصفة-مرضي اهللا تعالى عنه-األنصار ف ،)٥()) أحداًمنك
       خبر و، -م وأرضاهمرضي اهللا تعالى عنه-لنا الروايات جملة من أخبارهم  وقد حفظت ،}كَان ِبِهم خَصاصةٌ

حينما يهاجر الواحد من المهاجرين إلى  احتاروا ، سعد بن الربيع لما هاجر، أوالًعبد الرحمن بن عوف مع
 يقرع بينهم قرعة -صلى اهللا عليه وسلم-المدينة يختصم عليه األنصار، كل واحد يقول عندي، فكان النبي 

فقال ، عبد الرحمن بن عوف وبين سعد بن الربيع بين -صلى اهللا عليه وسلم-وآخى النبي لحل المشكلة، 
زوجتان وأدنى ما أملك نعالي، فانظر إلى أيهما شئت أطلقها فإذا أغلى ما أملك : بن عوفسعد بن الربيع ال

لو أعطى نعالي خذ واحدة وأنا واحدة، وما بين ذلك هو بيننا، اآلن انقضت عدتها تزوجها، وأدنى ما أملك 
لو أن و،  ينتسبون إلى التدين والخير والصالحلربماو ه،أهلويعاتب من قبل إنسان زميله سيارته ربما يالم 
عطي من أجل أن يشتري به شيئاً في نهاره أو في مدرسته إن المال الذي ُأ: هذا الولد جاء من المدرسة وقال
أو لو أنه قسم مالبسه مع زميل فقير أو نحو ذلك و ربما يالم ويعاتب، شيءقسمه مع أحد زمالئه ليس معه 

مع رجل آخر فقير أو مع جار فقير أو نحو ذلك، أو عنده  فجاء وقسمها يملك أمواالً إنسان ، أودفع شيئاً
 ،األخرى وأنا همااحدإخذ ن ايتعندي أرضأو هذه لك اختر واحدة وأنا واحدة وخذها وكذا، : سيارتان فقال

يتهم في اآلن ربما فمن فعل هذا ،  في الثانية وأنا أسكن،وتسكن فيهاتان اختر واحدة وأنا أخرج منها عندي فلَّ
هذه السيارة فيها العيب الفالني والعيب الفالني : السيارات وقال لهمإلى معارض إنسان إذا ذهب وعقله، 

لموا أن الغفلة هم عضحك عليه، وما نه مغفل درويش يمكن أن يإفيتغامزون عليه ويقولون والعيب الفالني، 
 أصبح الذي يبين العيبف !؟المعاني، فكيف باإليثاره لألسف الشديد ضاعت كثير من هذو ،بها وأحرىأولى 

  . من الغفلة والدروشة وقلة الخبرةاًفي نظر كثير من الناس اليوم نوع

، -صلى اهللا عليه وسلم-ضيف رسول اهللا في الصحيح، مع  -رضي اهللا تعالى عنه-قصة أبي طلحة و
 في -صلى اهللا عليه وسلم-ولم يجد النبي  -صلى اهللا عليه وسلم-الرجل الذي نزلت به حاجة وجاء للنبي 

أبو طلحة إال طعام الصبية، ما وجد ف، -رضي اهللا تعالى عنه-بيت أزواجه شيئاً، فأخذه أبو طلحة األنصاري 
٦(وأن تطفئ السراج إذا وضعت الطعام فيتظاهر باألكل ،م الصبيةفأمر امرأته أن تنو(.  

                                     

، ومسلم، )٢٢٣٧(ب الحوض والقربة أحق بمائه، برقم ، باب من رأى أن صاح-الشرب- رواه البخاري، كتاب المساقاة  - ٥
 ).٢٠٣٠(كتاب األشربة، باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ، برقم 

، ومسلم، كتاب األشربة، باب إكرام الضيف )٤٦٠٧(رواه البخاري، كتاب التفسير، باب تفسير سورة الحشر، برقم  -  ٦
 ).٢٠٥٤(وفضل إيثاره، برقم 
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أمواالً أو أرضاً في البحرين، قطع األنصار أن ي - عليه وسلمصلى اهللا-لما أراد النبي : في الصحيح أيضاًو
  . )٧(من المهاجرينإخواننا قطع إال أن تُ: قالواو، فأبوا -هو الساحلوالبحرين المقصود بها -

 األنصار -صلى اهللا عليه وسلم-جمع النبي أنه لما حصل مثل هذا الفيء : بل جاء في بعض الروايات
وإن شئتم موال، هذا الفيء، إن شئتم خرج المهاجرون من أرضكم وقسمته بينهم دونكم، األهذه : رهم قالوخي

 هذه أخالق ، واقسمه بينهم دوننا،ون في أرضناال يا رسول اهللا بل يبق: قالوابقوا في أرضكم وقسمته بينكم، 
  .األنصاريثار، الطمع خرج من النفوس، مع أن األرض في األصل هي أرض في قمة اإلعالية 

 ذكر -صلى اهللا عليه وسلم- النبي -قاسمهم األنصار األموال-ولما هاجر المهاجرون وقاسموهم أموالهم 
اقترح على األنصار أن يمسكوا األرض تبقى و ما يحسنون هذا، ،لألنصار أن المهاجرين ليسوا بأهل زرع

أصالً هذه أرضنا : ني ما قالوا، يعى أن يكون العمل لألنصار، فقبلوالألنصار، ويبقى الثمر بينهم علملكاً 
في التملك يعني وإنما نا األرض ننحن قبلنا بهذا أن نكون نحن الذين نعمل وال يقاسمو: والثمر كله لنا، قالوا

  .يقاسموننا الثمرة

تحولوا إلى هذا المستوى، وعندئذ تتأهل وفي فترة وجيزة لما كان الناس يتقاتلون على أتفه األشياء أصبحوا و
من منطلقات ضيقة جاهلية، ولربما بعضهم يتذكر نسمع اآلن في أحداث غزة من يتكلم لنصر، وال زلنا األمة ل

 ،ةاألولى االبتدائيالسنة  لطمه وهو في يفلسطين معلمكان أن فالناً : تفاهة تفكيرهأشياء حقيرة تافهة تدل على 
ردد في المجالس ولربما قال جد هذا ي هذا، فتالنفوس ينبغي أن تكون أكبر منوقرص أذنه أو نحو ذلك، أو 

ما في مكان يتبرع  ،أريد أن أتبرع بالدم لليهود: وبعضهم قالأنا أتبرع لليهود وال أتبرع لفلسطين، : بعضهم
  .امنها في مثل هذه المقاماتظهر بعض كوتأحياناً ، والنفوس ، هذا نوع نفاق؟دم لليهودبال

ليس من هم حينما يقاسمون ويفعلون هذه األشياء :  يعني}م خَصاصةٌولَو كَان ِبِه{: -عز وجل-يقول اهللا و
أفضل الصدقة ((: الصدقة، كما في الصحيحبل يفعلون ذلك مع الحاجة، وهذا هو أفضل كثرة مال عندهم 

قد اختص بحاجته وانفرد بها ، والخصاصة هي الحاجة التي تختل بها الحال، كأن هذا اإلنسان ))قلالمجهد 
كان من الخشب ويظهر خصاصة من خصاص الدار مثل السقف في السابق : وبعضهم يقولن الناس، من بي

ة، يعني فهنا هذا الرابط وهو الخلة، فهنا  خلّ:المسام فهي فرجة يقال لهافيه شيء من أشعة الشمس في بعض 
كان بهم فقر ولو : والمعنى يرجع إلى شيء واحد، لو كان بهم خصاصة، أي بمعنى الحاجة والفقر ةخل

كراسي فارغة وتقول وشدة، وهذا هو حقيقة اإليثار، أنت حينما تأتي وتجلس في مكان فيه عشرة وحاجة 
وتجلس على الكرسي اآلخر بجانبه، هذا ليس بإيثار، عندك تعال تفضل اجلس أنا أوثرك بهذا المكان : إلنسان

لذي في يدي ثم تأخذ قارورة أخرى، هذا ليس بهذا الماء اتفضل أنا أوثرك : ماء كثير متوفر وتقول إلنسان
ه ثم تأخذ ما هو أكثر منه، فهذا أوثرك بهذا الطعام الذي استدنيتَتفضل أنا : كثير وتقول لهبإيثار، هناك طعام 

الحاجة، ما في إال هذا الطعام، ما في إال هذا الشراب أو نحو ذلك، فهذا جدت ليس بإيثار، إنما اإليثار حيث و
                                     

اصبروا حتى تلقوني على : ( لألنصار- صلى اهللا عليه وسلم- رواه البخاري، كتاب فضائل الصحابة، باب قول النبي  - ٧
 ).٣٥٨٣(، برقم )الحوض
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حفظت لنا سيرهم أشياء  أهل إيثار أيضاً، وقد -مرضي اهللا تعالى عنه-اإليثار، وكان المهاجرون هو حقيقة 
  .وأشياء من هذا القبيل ال أطول بذكرها

  .]٩:سورة الحشر[ }ومن يوقَ شُح نَفِْسِه فَُأولَِئك هم الْمفِْلحون{:  ذلك بقوله-عز وجل-اهللا ثم عقب 

 ينفعنا وإياكم بما سمعنا، ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وصلى اهللا وسلم على نبينا  أن-عز وجل-أسأل اهللا 
  .آله وصحبهمحمد و



 ١

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  ) ٣(سورة الحشر تأمالت في 

  ."ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون": من قوله تعالى

  خالد بن عثمان السبت/ الشيخ

  

  .الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا

  :بعدو

ِهم يِحبون من هاجر ِإلَيِهم ولَا يِجدون ِفي وا الدار والِْإيمان ِمن قَبِلءوالَِّذين تَبو{ :-تبارك وتعالى-قوله 
لَى َأنفُِسِهمع ونْؤِثريا ُأوتُوا ومةً ماجح وِرِهمدةٌصاصخَص ِبِهم كَان لَوثم عقب اهللا  ،])٩(: سورة الحشر[}  و  

لما أثنى على  ،])٩(: سورة الحشر[ }م الْمفِْلحونومن يوقَ شُح نَفِْسِه فَُأولَِئك ه{:  ذلك بقوله-جل جالله-
ومن يوقَ شُح نَفِْسِه فَُأولَِئك هم {:  وهي اإليثار جاء التعقيب بعده بقوله،وذكرهم بهذه الصفة الحميدةهؤالء 

ونفِْلح{:  بها-عز وجل-فدل ذلك على هذه األوصاف التي ذكرهم اهللا  ،}الْمه نم ونِحبلَا يو ِهمِإلَي راج
المهاجر من  فنفوسهم ال تتطلع إلى ما يعطاه )]٩: (سورة الحشر[ }يِجدون ِفي صدوِرِهم حاجةً مما ُأوتُوا

  .وال يتحاملون عليهم، فال يحسدونهم مإخوانهم دونه

}لَى َأنفُِسِهمع ونْؤِثريغيرهم على أنفسهم في الحظوظ فهم فوق ذلك يعطون ما في أيديهم، ويقدمون  }و
ومن يوقَ شُح نَفِْسِه {:  وخلصه من الشح- عز وجل -إال لمن وقاه اهللا الدنيوية، وهذا ال يتأتى وال يحصل 

ونفِْلحالْم مه لَِئكصفة نه أثر من آثار البخل، فالبخل إ: من أهل العلم من يقولففالشح وصف ذميم،  }فَُأو
  .اإلمساك ه الصفة وينتج عنهاه، يتأثر عن هذنفسانية والشح أثر

يبخل بما في يده، والشحيح أعظم منه فهو يتطلع إلى ما في أيدي الناس البخيل هو الذي : ومنهم من يقول
يتصدق ويتبرع ويطمح ويطمع بما في أيديهم، بل لربما ينزعج ويضيق صدره إذا رأى أحداً من الناس 

* عبدا ِإذَا صلَّى * َأرَأيتَ الَِّذي ينْهى {: -تبارك وتعالى–نقبض قلبه قال وييضيق فيحسن إلى اآلخرين، و

بل فهو ال يكتفي بإمساك بما في يده  )]١٢-٩: (سورة العلق[ }َأو َأمر ِبالتَّقْوى* َأرَأيتَ ِإن كَان علَى الْهدى 
  .أيضاً ال يريد من اآلخرين أن يبذلوا وأن يقدموا

هو أن يترك اإلنسان ما أوجب اهللا عليه من النفقات كالزكاة الواجبة، الشح ن إ: هل العلم من يقولومن أ
  .يكون قد تخلص من الشحفالذي يبذل ما وجب عليه في المال 

وزيادة، فالبخل فالن بخيل وفالن شحيح، فالشحيح بخيل : ، يقال الشح أشد من البخلوعلى كل حال الشك أن
ألنه في العد النازل، كما أن الكرم درجات والبذل درجات شئت أن تقول دركات؛ على درجات أو إن 

 على فعل ما وشدة الحرص تحمل اإلنسانالشح، وهو أشده، ، فالبخل دركات، فمن دركاته واإلحسان درجات

 حقاً ال يفوتيصارع وأن يعارك وأن يقاتل على أتفه األشياء، مستعد أن و ،ال يجمل وال يليق، فيقطع الرحم

وتتطلع إلى ما عند غيره وتتشوف لحيازته، وال يعفو عن قليل وال كثير وإنما ينقر حقه تنقيراً، بل تمتد نفسه 
فاستعمال اسم اإلشارة  }ومن يوقَ شُح نَفِْسِه فَُأولَِئك هم الْمفِْلحون{:  يقول-جل جالله-هذا هو الشحيح، فاهللا 
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 وضع "ئك المفلحونأوال"، وضمير الفصل بين طرفي الكالم  فضلهموعظيمم لرفعة منزلته الذي هو للبعيد
الذي هو الفالح هؤالء هم المفلحون الفالح الحقيقي فإال هؤالء، ، كأنه ال مفلح يشعر بالحصر مما "هم"بينهما 

ؤمن  وهو مطلب لكل الناس الم،وبي إدراك المطلوب والنجاة من المرهواألكبر، وحقيقة الفالح هاألعظم 
 الرغائب األشياء وان يحصلألماذا يسعون؟ لوالكافر لو فتشت ونظرت في مطالبهم في هذه الحياة الدنيا 

هذين األمرين، المكاره، كل عمل الناس وكل سعي الناس في الدنيا واآلخرة يدور حول  واالمرغوبة أو يدفع
يظن أن القضية تحصيل المال وم اآلخر لكن كيف يتصورونها هذه مسألة ثانية، الذي ال يؤمن باهللا وال بالي

والشهوات والمتع بدفع األمراض واألوصاب والعلل التي تصيب اإلنسان في هذه الحياة الدنيا والمشكالت وما 
والنجاة  والسعادة األخروية والجنة -عز وجل-هو نيل رضا اهللا الفالح األكبر واألعظم  أما المؤمن فشابه،

 كيف علق الفالح }ومن يوقَ شُح نَفِْسِه فَُأولَِئك هم الْمفِْلحون{ : يقول-اللهجل ج-من النار، فهنا اهللا 
  بالخالص من هذه الصفة الذميمة؟

فالشح هذا يحمله على كثير من يحصل له كل قبيح ومرذول من األقوال واألفعال، اإلنسان إذا ابتلي بالشح 
للمشكالت من كل  إلى الجيران والمعارف، هو باب مفتوح وقطيعة الرحم واإلساءةالمشكالت والمشاجرات 

بدريهمات قليلة؛ ولهذا حذر ناحية؛ ألنه ال يفوت حظا من حظوظ نفسه، مستعد أن يقاطع الجميع وأن يفاصل 
من الشح وأخبر أنه سبب الهالك لمن قبلنا، وأنه أمرهم بالقطيعة فقطعوا  -صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

  .طخ عرضه ويتدنسلفيتيا والمدنسات االدن سبب الرتكابوب للعداوات، فهو سبأرحامهم، 

هناك أناس الدنيا هي أعظم  ،إذا نزل اإلنسان هبط معها، -أعزكم اهللا- تماماً الكلبمثل جيفة يا افالدن
ال  ،بارتكاب أمور مدنسة للعرضمطالبهم، فلربما تعاملت معه بمعاملة فال تستطيع أن تستخرج حقك منه إال 

  .ترات وأشياء بسبب الشحافي مهليق أن ينزل اإلنسان ويدخل مع هؤالء ي

  في بيعه وشرائه،أن يربح قليالً خلسة  يجعل اإلنسان يطفف في المكاييل والموازين من أجل  هو الذيالشحو

  .ل التعامل مع من يخدعهم، ولو كان بشيء قلينفلن يتعاملوا معه؛ ألنهم ال يحبوهذا  منه فإذا عرف الناس

كان يرغمهما وكان له جاريتان أسلمتا، و،  رئيس المنافقين رجل شحيح بن سلولعبد اهللا بن أبيوقد كان 
سورة [ }ولَا تُكِْرهوا فَتَياِتكُم علَى الِْبغَاء ِإن َأردن تَحصنًا{: -تبارك وتعالى-قول اهللا على الزنا، وفيه نزل 

يفعله من ال  وهذا الفعل  يتاجر بهذه الجواري،،دراهم قليلةأن يحصل ا من أجل م فكان يكرهه)]٣٣: (النور
  .خالق له

فيه رجال  يقحم بنته فتعمل في مكان -نسأل اهللا العافية للجميع-  لألسف عند بعض الناساًونسمع هذا واقع
 ويراودونها دنسة ويكلمونها ويطلبون منها أموراً مشونها ويبتزونهاوانأن هؤالء الرجال يت: وتخبره هذه البنت

، قد تكون ويكتبون لها عن طريق الوسائل المعروفة، وتخبر أباها بهذا، ويصر على أنها تعملعن نفسها، 
 العمل،  عندهيصر على هذا العمل، المهم وتخبره أنها مهددة بعرضها وهو هذه الوظيفة بثالثة آالف

 حتى في -عز وجل- التي جعلها اهللا ةأين الرجولة وأين الغيروأين الدين؟ فالعرض ليس له أهمية، و

  الحيوانات؟ 
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، واألخالقمن مقومات الدين على بذل كل ما عنده وتضييع عرضه، على اإلنسان فهذا الشح هو الذي يحمل 
ومن { :جل تحصيل شيء قليل من عرض الدنيا، ولذلك قال تعالىمن أما له من رصيد في نفوس الناس، و

نَفِْسِه فَُأو وقَ شُحيونفِْلحالْم مه ال ينزل مع النازلين، يترفع يحلق عالياً، وفالذي يوق شح نفسه يترفع  }لَِئك
 ال يقارف عمالً ولو كان مباحاً إذا كان هذا العمل مما -عز وجل-مما حرمه اهللا عن المدنسات، ال يأتي شيئاً 

ام وأخبر أنه كسب الحج -ليه وسلمصلى اهللا ع-كره النبي  ولو كان يكتسب فيه؛ ولهذا خل بالمروءاتي
كله كثيرون ولو أمما يخبيث، وقل مثل هذا اليوم في أنواع المكاسب في المضاربات والمساهمات وغير ذلك 

  .كان محرماً

وا ِمن ءوالَِّذين جا{: المهاجرين واألنصار بأعظم األوصاف، فقال سبحانه –تبارك وتعالى-ثم وصف اهللا 
سورة [ }ون ربنَا اغِْفر لَنَا وِلِإخْواِننَا الَِّذين سبقُونَا ِبالِْإيماِن ولَا تَجعْل ِفي قُلُوِبنَا ِغلا لِّلَِّذين آمنُوابعِدِهم يقُولُ

  .])١٠(: الحشر

مهاجرون، : والمقصود هم من أسلم بعد المهاجرين واألنصار، فصارت القسمة في أهل اإليمان ثالثية
جل -تركوا كل شيء ابتغاء ما عند اهللا  فقد  المهاجرين،هللا صفة، فقد ذكر اين جاءوا من بعدهمأنصار، الذ

 بهذه -مرضي اهللا عنه- بهذا وأثنى عليهم وأثبت إخالصهم، ثم ذكر األنصار ، وصدقهم اهللا-جالله
ةً مما ُأوتُوا ويْؤِثرون علَى َأنفُِسِهم ولَو يِحبون من هاجر ِإلَيِهم ولَا يِجدون ِفي صدوِرِهم حاج{، األوصاف

   .)]٩: (سورة الحشر[ }كَان ِبِهم خَصاصةٌ

 سواء ،، جاءوا بعد المهاجرين واألنصار ممن أسلم بعد ذلك}وا ِمن بعِدِهمءوالَِّذين جا{ بقيت الطائفة الثالثة

إلى يومنا ممن جاء بعد ذلك بقرون   هجرة بعد الفتح، أوفال -صلى اهللا عليه وسلم-النبي كانوا في زمن 
هم، فلسنا من المهاجرين وال من ن بعد إلى أن يرث اهللا األرض ومن عليها، فنحن اليوم ممن جاء ِم،هذا

تَجعْل ِفي قُلُوِبنَا ِغلا لِّلَِّذين يقُولُون ربنَا اغِْفر لَنَا وِلِإخْواِننَا الَِّذين سبقُونَا ِبالِْإيماِن ولَا { ووصفهماألنصار، 
ئك ا ألوالويدعون اهللا أال يجعل في صدورهم غلفهم يستغفرون لهم، ويدعون لهم،  )]١٠: (سورة الحشر[ }آمنُوا

  .الذين سبقوهم باإليمان

لما م لو كانوا على غير منهاجهم وطريقتهم ودينهف ،على أنهم على منهاجهم وطريقتهمهذا الدعاء يدل ف
أنهم على و، هنفس على الطريق ولما أثنوا عليهم ولما دعوا لهم، فدل على أنهم ،استغفروا لهم ولما أحبوهم

الالحق للسابق، فهم متبعون لهم، كما أنه منهاجهم وسنتهم وطريقتهم ودينهم، هذا الذي يدل عليه دعاء 
 يكون هذا هو هديه وخلقه وحاله وعمله لكل من جاء بعدهم أن، و لنا-جل جالله-تعليماً من اهللا يتضمن 

، وقد عبر تبارك من الغل لهؤالءسبقوه باإليمان، يذكرهم بخير، يدعو لهم، يسلم قلبه ئك الذين وديدنه مع أوال
   . الذي يدل على التكرار واالستمرار،}يقُولُون{وتعالى بفعل المضارع 

} ا لِّلَِّذينْل ِفي قُلُوِبنَا ِغلعلَا تَجنُواوغل ف أمر ال يجوز،  في قلب المسلم إلخوانه المسلمين فوجود الغل}آم
 -هللا العافيةنسأل ا- هذا رباط يربط به القلب ،القلب كغل العنق، الرباط الذي يجعل في العنق يقاد به اإلنسان

  .فيقوده إلى المعاطب
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 يفور يغلي، در كأنه في ِقي قلبه،رم فط نار تض،هو صاحبهوثقوا أيها األحبة أن أول من يكتوي بنار الغل 
الشيخوخة واألمراض  ويحصل له من أعراض ، ويشيب قبل أوانه،وال تسأل عما يصيبه من اآلالم

، ومن كان في قلبه غل ثقوا أنه ال يمكن أن يسعد وال يأنس، إذا تذكر بسبب هذا الضغط النفسيالمستعصية 
أعظم لحظات األنس بدأ القلب يتحرك مباشرة اشتعلت النار حتى ولو كان في  الذي يتحامل عليه هذا اإلنسان

  .غص حياته كلهانتتو، يتنغص وجلس يعيد شريط الذكرياترمت، إذا كان يتهيأ للنوم طاض

حقاً على اآلخرين بحيث إذا خرج  وأال يرى لنفسه ،سالمة الصدر تحتاج إلى عفو وصفح وتجاوز وإعراضو
، صدر المجلس ويعطوه درعاًه ويعظموه ويكرموه ويضعوه في ويقدمأن ه يطلب من اآلخرين دائماً حضرتُ
وهذا ما ذكره في كذا، وهذا ما ه باسمه، هذا ما نوف اً،، سيتخذ من هذا موقف-أعانهم اهللا عليه-سيتحامل وإال 

حينما ذكر  سلم وهو جالس، وهذا ما وضعه في صدر المجلس، وهذا ما ذكره ، يعنيعليهقام وسلم 
هذا الكالم، والناس لربما ال يخطر في بالهم تصفيات حسابات، ، -حسبنا اهللا ونعم الوكيل-المشروع، 

  .ويتصرفون بعفوية

واخرج إليهم بهذا القلب، ومن أخطأ عليك التمس له ، اعرف حقوق الناس ال تجعل لنفسك حقاً على أحدف
 }لْيصفَحوا َألَا تُِحبون َأن يغِْفر اللَّه لَكُمولْيعفُوا و{: -عز وجل-فإن لم تجد عذراً فتذكر قول اهللا العذر، 

بهذه المواد المحرقة؟ تحرق القلب وتحرق البدن مأل لجعل القلب صندوقاً يفما الحاجة  )]٢٢: (سورة النــور[
ا فيه؛ ولذلك تجد من كانت ، اإلنسان إذا امتأل من الغيظ والغل اسود وجهه ويظهر هذوتحرق الروح والنفس
، إذا رأيته انقبضت، اللهم حوالينا وال  السواد رأيتَفي وجوههم، إذا رأيتَيظهر ذلك هذه سجيتهم وأخالقهم 

أحاديثه ، وإذا رأيت اإلنسان الذي يحمل مشاعر طيبة للمسلمين تستريح برؤيته وبالجلوس معه وبسماع علينا
  .، ونسأل اهللا العافية، لكن صاحب الغل الورؤية وجهه

 )]١٠: (سورة الحشر[ }ولَا تَجعْل ِفي قُلُوِبنَا ِغلا لِّلَِّذين آمنُوا{:  من قوله تعالى–رحمه اهللا–إلمام مالك وقد أخذ ا

أو كان في قلبه عليهم غل أو  كالرافضة -صلى اهللا عليه وسلم-أن من كان يبغض أحداً من أصحاب النبي 
وذكر األنصار في قسمة الفيء، ذكر المهاجرين  الكالم له حق في فيء المسلمين؛ ألنعلى أحد منهم أنه ليس 

يرى أن هذه اآلية أيضاً في الفيء، ويرى أن  -رضي اهللا عنه-وذكر الذين جاءوا من بعدهم، وكان عمر 
إلى راعي الغنم في جبل في سيأتي هذا المال  إذا عشتُ: ولهذا كان يقولالذين جاءوا من بعدهم لهم حظ؛ 

يعطى لكل واحد، وونفعهم في اإلسالم، يعطى للجميع على قدر بالئهم وسابقتهم فليه، صنعاء دون أن يسعى إ
رضي اهللا -كل بحسب بالئه ونفعه، وكان الصحابة من بيت المال يصرفها ، ير والكبير والرجل والمرأةالصغ
  .، كل بحسب سابقته يقسمون المال بهذه الطريقة-معنه

  .لهم فسبوهم، ثم قرأت هذه اآليةوا أن يستغفروا مرُأ: -ارضي اهللا عنه-وجاء عن عائشة 

 والذين ،األنصارو ،المهاجرون األولون: كان الناس على ثالث منازل: وابن أبي ليلى من التابعين يقول
  .المنزلةجاءوا من بعدهم، وأحسن ما يكون أن نكون بهذه  وهم الذين ،اتبعوهم بإحسان

فإن لم تستطع فكن كوكباً مضيئاً، فإن لم تستطع فكن  ،ع فكن قمراً فإن لم تستط،كن شمساً: ولهذا قال بعضهم
غير وهذا -ال أجد : كن مهاجرياً، فإن قلت: معنى هذا الكالموكوكباً صغيراً، ومن جهة النور ال تنقطع، 
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 واستغفر لهم ، فإن لم تستطع فأحبهمل كأعمالهمم، فإن لم تجد فاع-وهذا غير ممكن-فكن أنصارياً  -ممكن
  .عز وجل- أمرك اهللا كما

الناس على ثالث منازل فمضت منزلتان المهاجرون : -رحمه اهللا-بن أبي وقاص وقد قال مصعب بن سعد 
وا ِمن ءوالَِّذين جا{ :بقيت وهي، فأحسن ما أنتم عليه أن تكونوا بهذه المنزلة التي واألنصار وبقيت منزلة

  .)]١٠: (سورة الحشر[ }ا وِلِإخْواِننَا الَِّذين سبقُونَا ِبالِْإيماِنبعِدِهم يقُولُون ربنَا اغِْفر لَنَ

صلى اهللا عليه  -يا ابن بنت رسول اهللا : لما جاءه رجل قال: وقال علي بن الحسين زين العابدين من التابعين
 )]٨: (سورة الحشر[ ؟}مهاِجِرين الِْللْفُقَراِء{: يا أخي أنت ممن قال اهللا فيهم: فقال لهما تقول في عثمان؟  -وسلم

وا الدار والِْإيمان ءوالَِّذين تَبو{: لئن لم تكن من أهل هذه اآلية فأنت من قوم قال اهللا فيهمفواهللا : ال، قال: قال
ِلِهممن اإلسالممن أهل هذه اآلية الثالثة لتخرجن فواهللا لئن لم تكن : ال، قال: ، قال)]٩: (سورة الحشر[ }ِمن قَب .

وا ِمن بعِدِهم يقُولُون ربنَا اغِْفر لَنَا وِلِإخْواِننَا الَِّذين سبقُونَا ِبالِْإيماِن ولَا تَجعْل ِفي قُلُوِبنَا ءوالَِّذين جا{: يعني
ر نَا ِإنَّكبنُوا رآم ا لِّلَِّذينِغلءِحيمعلى هذه ، ألن أهل اإليمان المنافقونقي إال ما ب ف])١٠(: سورة الحشر[ }وفٌ ر

  .الطوائف الثالث

 ثم -مارضي اهللا عنه-فسبوا أبا بكر وعمر  نفراً من أهل العراق جاءوا إليه أن: علي بن الحسينجاء عن و
 تبوءواأفمن الذين : ال، قال: أمن المهاجرين األولين أنتم؟ قالوا: قال لهم فأكثروا، ف-رضي اهللا عنه-مان عث

:  وأنا أشهد أنكم لستم ممن قال اهللا فيهم،قد تبرأتم من هذين الفريقين: فقالال، : الدار واإليمان من قبلهم؟ قالوا

ِبنَا ِغلا وا ِمن بعِدِهم يقُولُون ربنَا اغِْفر لَنَا وِلِإخْواِننَا الَِّذين سبقُونَا ِبالِْإيماِن ولَا تَجعْل ِفي قُلُوءوالَِّذين جا{
  .أخرجهم من مجلسهو اهللا بكم،  قوموا فعَل}لِّلَِّذين آمنُوا

، وهذا من األصول -صلى اهللا عليه وسلم- أصحاب النبي وجوب محبةتدل على على كل حال هذه اآلية و
فر لهم ، والكالم في هذه المسألة كثير، يجب أن نتوالهم وأن نحبهم وأن نستغالمقررة عند أهل السنة والجماعة

  .م وأرضاهمرضي اهللا تعالى عنه- وأن نقدمهم على غيرهم وأن نقتدي بهم

وهو دعاء األنبياء ، "ربنا" :-كما تالحظون-في كثير من األدعية في القرآن  }وفٌ رِحيمءربنَا ِإنَّك ر{: قوله
أن العطاء والمنع والتدبير  -واهللا تعالى أعلم-في الغالب، سواء بصيغة المفرد أو بصيغة الجمع، وسر ذلك 

سن إذا ، فالرب هو الرازق المعطي الهادي، فيحوالتصريف والرزق والهداية كل ذلك هو من معاني الربوبية
  .ربي: دعا أن يقول

هي رحمة لكنها أخص من : والرأفة رحمة رقيقة، يعني ، بين الرأفة والرحمة-تبارك وتعالى– جمعوقد 
  .مطلق الرحمة

ن  وأن م–عز وجل–ن التخلص من الغل يحتاج إلى جهد ومجاهدة ودعاء واستعانة باهللا وهذا يدل على أ
  . اهللا به ورحمه فإنه يخلصه من الغللطفَ

هو الذي خلص من هذا العذاب فالمرحوم ؟ -عز وجل-ا نعتبر بها ونحن نسمعها في كتاب اهللا هذه المعاني ألَ
ونَزعنَا ما ِفي صدوِرِهم من ِغلٍّ {: أهل الجنة قال نعيم -ز وجلع-دنيا قبل اآلخرة؛ ولهذا لما ذكر اهللا في ال

تَقَاِبِلينٍر مرلَى سانًا عغص وتكدر النعيم الذي فيها، نلتألن الجنة لو كان فيها غل ؛ ])٤٧(: سورة الحجر[ }ِإخْو
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مع ما وقع بينهم -مرضي اهللا تعالى عنه-نزع ذلك وتهذب تلك النفوس ويرتفع ما بها، فالصحابة لكن ي     

أرجو أن أكون أنا وطلحة :  يقول–رضي اهللا عنه–  كان علي-بسبب اجتهادات اجتهدوها طلباً للحق-
  .}ونَزعنَا ما ِفي صدوِرِهم من ِغلٍّ{: ممن قال اهللا فيهموعثمان 

َألَم تَر ِإلَى الَِّذين نَافَقُوا يقُولُون { :أهل النفاقمن الطوائف وهم وهي األسوأ ثم ذكر هذه الطائفة الرابعة 
 ِإن قُوِتلْتُما ودا َأبدَأح ِفيكُم لَا نُِطيعو كُمعم نجلَنَخْر تُمُأخِْرج ِل الِْكتَاِب لَِئنَأه وا ِمنكَفَر الَِّذين اِنِهمِلِإخْو

  .])١١(: سورة الحشر[ }نَّهم لَكَاِذبونلَنَنصرنَّكُم واللَّه يشْهد ِإ

من فعل هؤالء المنافقين حيث وقفوا مع اليهود  -صلى اهللا عليه وسلم- يعجب نبيه -جل جالله-اهللا 
 ، والتقدير،فهذه الالم تدل على قسم محذوف مقدر} لَِئن ُأخِْرجتُم لَنَخْرجن معكُم{: قالواووعودهم بالنصر، بل 

  .}ِئن ُأخِْرجتُم لَنَخْرجن معكُم ولَا نُِطيع ِفيكُم َأحدا َأبدا وِإن قُوِتلْتُم لَنَنصرنَّكُملَ{واهللا 

 ،المصير متحد، الدم نشترك فيه معكم وال لوم الئم، إنما ال نسمع فيكم عذل عاذل }ولَا نُِطيع ِفيكُم َأحدا َأبدا{
  .نتحد معكم في المصير والهدم نشترك فيه معكم، نشترك فيه معكم،واإلخراج 

وهم إخوان ألنهم ة في الكفر، فهم يتآخون هذه أخوف }يقُولُون ِلِإخْواِنِهم{: -تبارك وتعالى-وانظر إلى قول اهللا 
 فهؤالء إخوة ،هم أهل اإليمان ومعاداة أهل اإليمان، فإذا كان العدو -عز وجل-مشتركون في الكفر باهللا 

  .ويتواطئون ويتآمرون، فهم بهذه المثابة، وهذا أمر يثير العجبقون يتف

ويذكر من أصحابه هؤالء رفاعة بن  وأصحابه، كعبد اهللا بن أبي منافقينالهؤالء أيها األحبة مجموعة من 
 فعبد اهللا بن أبيقوتل وسويد وداعس وغير هؤالء، تابوت وعبد اهللا بن نبتل وأوس بن قيضي ووديعة بن أبي 

، وأال يتركوا ديارهم وأموالهم، -صلى اهللا عليه وسلم-أمرهم أن يثبتوا، وأال يخرجوا، وأال يستجيبوا للنبي 
لوبهم ووعدهم بأن يستعين بحلفائه، ووعدهم بنحو أربعة ى قإلى التسليم، ولكنه قووكانوا في البداية قد مالوا 

تحصنوا واستعدوا للقتال، ووضعوا ف، اًيرب كاًيشالوقت يعتبر ج آالف مقاتل في ذلك  وأربعةُ،آالف مقاتل
، -صلى اهللا عليه وسلم-من التسليم للنبي ، ورجعوا عما كانوا عزموا عليه المتاريس وحصنوا الطرق

 إلى -كما يذكر بعض أهل السير- وجعلوا ينتظرون المدد، ولما بعثوا -عليه الصالة والسالم-فحاصرهم 
علسأبعث إلى حلفائنا ولم يف:  فقال،ده وجده يتعشىمن يذكره بوع عبد اهللا بن أبي.  

}اِنِهمِلِإخْو قُولُونوالالم للتبليغ، عن أمر مضى، استحضارا للصورة كأنك تشاهدها، عبر بالمضارع  }ي
الكتاب كفار، إلى أن أهل لسنا بحاجة إلى أن ننبه و، }يقُولُون ِلِإخْواِنِهم الَِّذين كَفَروا ِمن َأهِل الِْكتَاِب{

 يجادلون في كفر أهل الكتاب، ، ولكننا ابتلينا بهذا الزمان بقوم ال خالق لهم،والنصوص على هذا متضافرة
 : فيقول هؤالء كفار،:إذا قيليصيرون إلى الجنة، ويغضب الواحد منهم ويغار على هؤالء ويزعمون أنهم 

  .ان فاهللا المستع، كافر: اآلخر، ال تقل: قل، أهل الكتاب:قل

}ونلَكَاِذب مِإنَّه دشْهي اللَّهو نَّكُمرلَنَنص ِإن قُوِتلْتُما ودا َأبدَأح ِفيكُم لَا نُِطيعو كُمعم نجلَنَخْر تُمُأخِْرج سورة [ }لَِئن

  .])١١(: الحشر

وهذا يقوله من أن يفوا به، ن  بهذا الوعد ولكنهم أجبووعدواقالوا ذلك  وإنما ،هذه المقولة لم تصدر عن صدق
ما تنطوي عليه، فيخبرنا عن هذه  الذي يعلم ما تكنه الصدور، وهو الذي خلق هذه النفوس فيعلم عالم الغيوب
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لَِئن ُأخِْرجوا لَا {: -تبارك وتعالى- وأنه لو كان كيف يكون، فقال اهللا ،لم يكنالحقائق، بل يخبرنا عما 
 ])١٢(: سورة الحشر[ } قُوِتلُوا لَا ينصرونَهم ولَِئن نَّصروهم لَيولُّن الَْأدبار ثُم لَا ينصرونيخْرجون معهم ولَِئن

  .ينهزمون: يعني

 يعني ألنتم أشد ])١٣(: سورة الحشر[ }لََأنتُم َأشَد رهبةً ِفي صدوِرِهم من اللَِّه ذَِلك ِبَأنَّهم قَوم لَّا يفْقَهون{: ثم قال
الخفاء، وذلك أن هذه فيه إشارة إلى معنى ذكر الصدور هنا في صدورهم من اهللا، ويمكن أن يكون مرهوبية 

 كشفه -عز وجل-ولكن اهللا  ،خفونه في صدورهمقد ال يظهر ألهل اإليمان، يالرهبة أمر كامن في صدورهم 
؛ ألنهم ال يعرفون اهللا }ذَِلك ِبَأنَّهم قَوم لَّا يفْقَهون{من اهللا، المنافقين في صدور هؤالء  إخافةوبينه، فأنتم أشد 

 في -جل جالله-منه  وتعاظم هذا الخوف ،حقيقة المعرفة، لو عرفوه معرفة الئقة بجالله وعظمته لخافوه
 ال :، ولم يقل}هونلَّا يفْقَ{: بالفقه، فقال عبر ، وقدقلوبهم وهان المخلوق في أعينهم، لكن هؤالء ال فقه لهم

أنا : وهو أن الفقه يقال لألشياء التي من شأنها أن تخفى، ما تقوليعلمون، والفرق بين العلم والفقه ظاهر، 
فقهت أن : ما تقولأن الشمس طالعة، علمت أن زيداً قد تزوج، علمت : واهللا فقهت أن الشمس طالعة، تقول

  .وفي األشياء الدقيقة من شأنها أن تخفى، إنما يكون الفقه لألمور التيزيداً قد تزوج، 

معرضة عن ربها وخالقها وقلوبهم عامرة بالغفلة والجهالة،  ف-تبارك وتعالى–فهؤالء غفلوا عن قوة اهللا 
في أعينهم، وتجد رهبة عندهم شديدة من ، ال تنظر إال إلى األشياء الظاهرة فيتعاظم المخلوق ومعبودها
ألن  دائماً يالحظون الخلق؛اعون حدوده وال يقفون عند أوامره، وإنما  وال يرال يخافون من اهللا، المخلوقين

 فيتعاظم هذا ، كم عدد الطائرات، كم عدد الدبابات،مقاييس مادية، ينظر كم عدد الرجالالمقاييس عندهم 
  .وخافوه وهان عندهم شأن الخلقفلو كانوا يفقهون لعظموا اهللا في نفسه، المخلوق 

: سورة الحشر[ }لَا يقَاِتلُونَكُم جِميعا ِإلَّا ِفي قُرى محصنٍَة َأو ِمن وراء جدٍر بْأسهم بينَهم شَِديد{ :ثم قال تعالى

 في المنافقين؛ ألن الحديث عن المنافقين، فلشدة رهبتهم صاروا بهذه المثابة  اآليةأن هذهظاهر السياق  )]١٤(
ال يعرف في التاريخ أن المنافقين وقفوا في جيش يحاربون المسلمين، بل لذلك ال يجرءون على المواجهة؛ و

وعندهم اعتزاز بمبادئهم الباطلة وقفوا وماتوا دونها، الكفار الذين عندهم إرادة جازمة هم أذل وأخزى، 
 عليه صلى اهللا– النبي نتصرلما اتلو معارك، أما أهل النفاق فهم مع من غلب، اشتركوا في غزوات ومعارك 

، فدخلوا يكيدون له، اه فادخلوا فيه سرأرى هذا األمر قد توج:  ألصحابه في بدر قال عبد اهللا بن أبي-وسلم
سورة [} اتَّخَذُوا َأيمانَهم جنَّةً فَصدوا عن سِبيِل اللَِّه ِإنَّهم ساء ما كَانُوا يعملُون{: فإذا سئلوا عن شيء حلفوا

تبارك - عند قوله  على آيات األحزاب؛ ولهذا سبق التعليق على هذه المسألة عند الكالم])٢(: المنافقون
: سورة األحزاب[ }ولَو دِخلَتْ علَيِهم من َأقْطَاِرها ثُم سِئلُوا الِْفتْنَةَ لَآتَوها وما تَلَبثُوا ِبها ِإلَّا يِسيرا{: -وتعالى

)١٤([.  

مجتمعين كجيش : أي }لَا يقَاِتلُونَكُم{، إذا فسر }كُم جِميعا ِإلَّا ِفي قُرى محصنٍَة َأو ِمن وراء جدٍرلَا يقَاِتلُونَ{
: والمعنىلكن، : ، بمعنىاًفهنا يكون االستثناء منقطع ،الجيوش المتحالفةكما هو شأن الجيوش التي تحارب أو 

 من الحصونمن داخل البيوت، و ،مواجهة فهم يقاتلون في بيوتهملكن في قرى محصنة؛ ألنهم ال يستطيعون ال

  .رجالوالرمي من بعيد دون مواجهة لل
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ن لما واليهود والمنافق: أيكلهم، : بمعنى }لَا يقَاِتلُونَكُم جِميعا{: -تبارك وتعالى-ويحتمل أن يكون قوله 
 فهم جبناء؛ }لُونَكُم جِميعا ِإلَّا ِفي قُرى محصنٍَةلَا يقَاِت{: -عز وجل- قال اهللا ،اليهود بالنصر والمددوعدوا 

مع المنافقين، مع أن هذه في كل الغزوات أن اليهود وقفوا في جيش، سواء بانفرادهم أو ولذلك لم يحصل 
 المنافقين معيحتمل أن يكون أراد به اليهود  }لَا يقَاِتلُونَكُم جِميعا{:  لكن قوله،عن المنافقيناآليات تتحدث 

قد  ، لكن هذاال يشتركون في قتال إال في قرى محصنة: االستثناء متصالً، يعنيعلى هذا المعنى، فيكون 
 ألنه المقصود به في هذه الغزوة،: قائل إال إذا قال م،يكون فيه شيء من البعد؛ ألن اهللا ذكر أنهم ال ينصرونه

، فهم ال ون ويهود فيشتركون معهم بلد وفيها منافقرحاص أن ي-على هذا المعنى-قد يكون في بعض الصور 
إال في قرى : اًناء حقيقيمعاً إال بهذه الصفة، وعلى هذا يكون االستثيستطيعون أن يقاتلوا على كل حال 

 }أو من وراء جدار{: المتواترة وفي القراءة األخرى }ِمن وراء جدٍر أو{ فيها قالع وأسوار، ،محصنة

  .والمعنى واحد }ِمن وراء جدٍر{: الجمهورواألولى هي قراءة 

 )]١٤: (سورة الحشر[ }بْأسهم بينَهم شَِديد تَحسبهم جِميعا وقُلُوبهم شَتَّى{:  صفاتهم قالثم ذكر صفة أخرى من

  .بينه بهذه الصفةلالهتمام باإلخبار عنه؛ ألنه افتتحت هذه الجملة بذكر البأس، 

تمعون لحربكم جهم يأن عداوتهم فيما بينهم شديدة، : أي} بْأسهم بينَهم شَِديد{: من قالمن أهل العلم 
: المنافقين واليهود، أو إذا قلنا:  ولكن بينهم من الشر والخالف ما اهللا به عليم، يعني،ويتعاضدون ويتآمرون

 ألن المنافق أصالً ليس همنفسأالمنافقين : يعني} يدبْأسهم بينَهم شَِد{فيكون إن الحديث ال زال عن المنافقين 

ش هاِر يوال يتخلق بأخالق، وإنما، وال يمكن أن يتأدب، هيتنازل عن حقأن  وال يمكن ،من طالب اآلخرة

م بينهف ،ذلك مع اليهود بأسهم بينهمقلوبهم متفرقة متشتتة، ويحتمل أن يكون ويقاتل على أتفه األشياء، ف
  .مشاكل، ولكنهم يجتمعون للتآمر على أهل اإلسالم بينهمو ،خالفات

، إذا امن هؤالء المنافقين ال حقيقة لهتسمع جعجعة فبالكالم والوعيد، : يعني} بْأسهم بينَهم شَِديد{: فقوله
ذا كالم كبير ما تحته شيء، هك التي تنتهي ببول، -أعزكم اهللا-ر جاءت الحقيقة فهي كما يقال مثل انتفاشة الِه

احد، وهذا يرجع ال يتفقون على أمر و:  يعني: وقال بعض أهل العلم بالوعيد وبالتهديد،:عض أهل العلمقال ب
  .إلى القول األول

إذا لم يلقوا عدواً نصبوا ألنفسهم البطوالت، وهكذا إذا انتهت المعركة كل واحد يضيف إلى : وبعضهم يقول
ر يحكي انتفاضة أو انتفاشة قتال، كالِه، أو حينما ال يكون  المزيفةأ تظهر البطوالت الكاذبة وتبد،أنه فعلنفسه 

 ،معاً ويستطيعيقاتل عشرة األسد، يضيفون ألنفسهم، فتجد الواحد منهم لربما يتحدث عن نفسه أنه يستطيع أن 
سيف فطعنه طعنة قطعته نصفين أو ضربه بالأو أنه يذكر أشياء مفبركة وكاذبة ال حقيقة لها أنه لقي رجالً 

  .!؟طع، وما أدري كيف تطلع أربع قطع من ضربة واحدةفقطعه أربع ق

عز - أشياء كاذبة، لكن إذا جاء الجد كما قال اهللا ،يضيف إلى نفسه بطوالت وأشياء وهميةأنه : فالشاهد
ففي حال  ،)]١٩: (سورة األحزاب[ }وِترَأيتَهم ينظُرون ِإلَيك تَدور َأعينُهم كَالَِّذي يغْشَى علَيِه ِمن الْم{ -وجل

  .تتبخر إذا جاء الجدتسمع أشياء السالمة والعافية 
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بأن قلوبهم تنطوي  -عز وجل-أنه إخبار من اهللا } بْأسهم بينَهم شَِديد{: المراد بقولهأن  -واهللا أعلم-يظهر و
عز -أخبر اهللا ر قدره، وهذه حقيقة دما ال يقاوالمشكالت تالف، وبينهم من العداوات على التفرق واالخ

يرون هؤالء يرهبوا حينما  بها عن هؤالء األعداء، فينبغي على أهل اإليمان أن يدركوا ذلك، وأال -وجل
في تفكيك تلك ستغل ذلك عليهم، فهم بينهم من الشر ما اهللا به عليم، كما أنه ينبغي أن ياألعداء يجتمعون 

  . لذلكا جاهزةالقوى وتمزيقها وتفريقها ألنه

يعني انظروا ما هم في الظاهر، وهكذا األعداء،  )]١٤: (سورة الحشر[ }تَحسبهم جِميعا وقُلُوبهم شَتَّى{: ثم قال
 -صلى اهللا عليه وسلم- في سورة طه، لما قال لهم موسى  في خبر موسى والسحرة-عز وجل-ذكره اهللا 

 )]٦١: (سورة طـه[ }فْتَروا علَى اللَِّه كَِذبا فَيسِحتَكُم ِبعذَاٍب وقَد خَاب مِن افْتَرىويلَكُم لَا تَ{: تلك الكلمة الصادقة

سورة [ }فَتَنَازعوا َأمرهم بينَهم وَأسروا النَّجوى{، تصدعوتشقق في الصف وحصل فيهم هذه الكلمة أثرت 

 -صلى اهللا عليه وسلم-أال يطلع موسى  من أجل }روا النَّجوىوَأس{ بدأ يدب بينهم االختالف، ])٦٢(: طـه

ِإن هذَاِن لَساِحراِن يِريداِن َأن {: احد اتفقوا عليه وعبارة يقولونهابشعار و، ثم ظهروا على ذلك فيتقوى جانبه
فََأجِمعوا كَيدكُم ثُم اْئتُوا صفا وقَد َأفْلَح الْيوم مِن   *يخِْرجاكُم من َأرِضكُم ِبِسحِرِهما ويذْهبا ِبطَِريقَِتكُم الْمثْلَى

  .])٦٤- ٦٣(: سورة طـه[ }استَعلَى

ومقولة متحدة، وهكذا األعداء  على أمر -صلى اهللا عليه وسلم-ون أن يتفقوا في شأن النبي كما حاول المشرك
م وصلعلى نشر هذه الدعاية الكاذبة  وأنفقوا المليارات ،نمثالً باإلرهابيييحاولون أن يتفقوا بوصم المسلمين 

ال يمكن أن : يصرح ويقول يبطل كيدهم؛ ولهذا تجد بعض كبار هؤالء -عز وجل-بهذا، ولكن اهللا اإلسالم 
الدول الغربية كلها؛ ألن هذا اإلسالم يتجدد، خالل ألف وأربعمائة تغلب على اإلسالم ولو اجتمعت جيوش ي

  .مشاهدو ال زال يتجدد، وهذا صحيح وثالثين سنة

في : هذه في اليهود والمنافقين، وبعضهم يقول: بعضهم يقول }تَحسبهم جِميعا وقُلُوبهم شَتَّى{: فقوله
أن يكون المراد في المشركين وأهل الكتاب، لكن ينبغي : المنافقين؛ ألن السياق في المنافقين، وبعضهم يقول

ينتزع  فال يمكن أن ؛عم المنافقين؛ ألنهم مشركون في الباطن، والحديث عن المنافقينبالمشركين هنا أن ي
  .ذكرهم من هذا السياق

وِللَِّه {: -عز وجل-وكذلك لما ذكر اهللا ، )]١٤: (سورة الحشر[ }ِبَأنَّهم قَوم لَّا يعِقلُون{ :ثم علل تفرقهم بقوله
 }لَا تُنِفقُوا علَى من ِعند رسوِل اللَِّه حتَّى ينفَضوا{: لما قال ،)]٧: (سورة المنافقون[ }خَزاِئن السماواِت والَْأرِض

  .بحثوا عن بلد آخر ينتقلون إليهي، ال تتبرعوا ال تدفعوا من أجل أن بن أبي هذا عبد اهللا )]٧: (سورة المنافقون[

 ال يدرك هذا المعنى، فهو يمسك ما في يده؛ -جلعز و-، فالمحجوب قلبه عن اهللا فهذا أمر يحتاج إلى فقه

وِمن اَألعراِب من يتَِّخذُ ما ينِفقُ {: عن المنافقين في سورة براءة في هذا الباب -عز وجل-ولهذا قال اهللا 
اِئروالد ِبكُم صبتَريا ومغْرفهو إذا  )]٩٨: (سورة التوبة[ }ميعنياًا مغرمعتبر هذأنفق وهو كاره فإنه ي ، :

  .في اآلخرة، ويتربص بكم الدوائر ذهب بال رجعة وال عوض، ال يؤمن بالعوض ، من قلبهاًمقطوع
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والتنازع يدركه مآل التشتت  ألن معرفة ؛}ذَِلك ِبَأنَّهم قَوم الَّ يعِقلُون{ - تبارك وتعالى –فذكر العقل في قوله 
فعبر بالفاء التي  ،)]٤٦: (سورة األنفال[ }تَنَازعواْ فَتَفْشَلُواْ وتَذْهب ِريحكُموالَ {:  يقول-عز وجل- واهللا ،كل أحد

للضعف  فالتنازع سبب لى ترتيب ما بعدها على ما قبلها،وتدل على التعليل وتدل عتدل على التعقيب المباشر 
  .على العقالءوالفشل، وال يخفى ذلك 

 )]١٥: (سورة الحشر[ }ِذين ِمن قَبِلِهم قَِريبا ذَاقُوا وباَل َأمِرِهم ولَهم عذَاب َأِليمكَمثَِل الَّ{: -عز وجل-ثم قال اهللا 

مثل : وما جرى لهم، وبعضهم يقولمثل هؤالء اليهود من بني النضير : المنافقين، وبعضهم يقوليعني مثل 
في النهاية والمآل هذه  لهم تية وحصلهذه القضفي  ألنهم اشتركوا ؛المنافقين مع اليهود من بني النضير

  .من قبلهمكانوا ئك الذين الهزيمة الساحقة، كمثل أوال

هذه اآليات نزلت بعد : خرجوا، وبعضهم يقولهم بنو قينقاع من اليهود ُأ: بعض العلماء يقول }قَِريبا{: قال
من بقي،  به -عز وجل-اهللا  فهذا خطاب يعظ ،خرجوا والنضير ،الذين بقواالنضير، إذن فهذا خطاب لليهود 

  .ال يخلو من البعدفبنو النضير قبل قريظة، وهذا 

}ِلِهمِمن قَب ثَِل الَِّذينوبعضهم يقولفي قريش وما وقع لهم في بدرهذه : وبعضهم يقول النضير، : يعني}كَم ، :

: قريب؛ ألن اهللا قالما ع لكن ليس في كل األمم وإنما ،اهللا منه قبل هذه الوقعةفي كل من انتقم هو عام 

  .رحمه اهللا-وهذا الذي اختاره كبير المفسرين أبو جعفر بن جرير  }قَِريبا{

}ِرِهماَل َأمبهو وخامة على كفرهم به، وأصل الوبال نالهم عقاب اهللا : كفرهم، يعنيجزاء : يعني }ذَاقُوا و
وي على تونحو ذلك قد يح وحسنه لخضرتهتطلب له الماشية وتقبل عليه المرعى، المرعى المستلذ الذي 

وبيل؛ ولهذا قال كأل وبيل ومرعى : هذه المواشي من اإلبل وغيرها فيقتلها، فيقالنباتات سامة، فترتع فيه 
بطن الدابة ينتفخ هو أن ط بالحو )١())مِلأو ياً طَ حبقتُلالربيع ليوإن مما أنبت ((: -صلى اهللا عليه وسلم-النبي 

  .يقتل حبطاًثم بعد ذلك تموت،  إذا أكلت كثيراً

                                     

، ومسلم، كتاب )٦٠٦٣: (، برقم)٥/٢٣٦٢(رواه البخاري، كتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها  - ١
  ).١٠٥٢: ( برقم، )٢/٧٢٧(الزكاة، باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا 


